Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2019.
március 12-én 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,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Távol maradt: Tóth Áron, települési képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor alpolgármester és
Paragh Lajos települési képviselő
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 8 tag jelen
volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
40 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2019. március 12-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül
Mészáros Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi
vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

körzetre

2.- JAVASLAT ingatlanvásárlással kapcsolatos szándék megerősítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT
Alapszolgáltatási
Központ
véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Szociális Bizottság

vezetői

pályázat

4.- JAVASLAT az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt
keretében tanulmányi ösztöndíj igénylésére beérkezett pályázatok
elbírálására
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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
41 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi
vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

körzetre

2.- JAVASLAT ingatlanvásárlással kapcsolatos szándék megerősítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT
Alapszolgáltatási
Központ
véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Szociális Bizottság

vezetői

pályázat

4.- JAVASLAT az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt
keretében tanulmányi ösztöndíj igénylésére beérkezett pályázatok
elbírálására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

3

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi
körzetre
vonatkozó
feladat-ellátási
előszerződés
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testület előtt
ismert, hogy a Gaál Gedeon doktor úr távozását követően dr. Barna-Szabó
Tímeával kötöttek szerződést a helyettesítésre azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy ha kölcsönösen meg lesznek elégedve, akkor állandó
praxissal működjön tovább a körzet. Eltelt az az időszak miután a doktornő
pályázatot tud beadni állami támogatásra. Praxisjogot akkor tud szerezni a
népegészségügyi hatóságtól, ha a leendő körzet ellátásához az illetékes
önkormányzattal feladat-ellátási előszerződést köt. A népegészségügyi
hatóság előzetes vizsgálatot végez a praxisjog megszerzéséhez. A praxis
megszerzése esetén a körzetet legalább 6 évig működteti a doktornő. Az
előszerződés az előterjesztés mellékeltét képezi. A határozat-tervezet
elfogadása esetén elindulhat a szükséges eljárás, aminek eredményeként
nem helyettesítőként, hanem saját praxisjoggal működtetheti a körzetet.
Örömére szolgál, hogy sikerült megfelelő orvost találni a körzet
működtetésére.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Dr. Bölcsik István, jegyző: hozzáfűzte, hogy ez a napirend vissza fog
kerülni a testület elé, amikor végleges szerződést tudnak kötni. Ez
várhatóan májusban lesz, onnantól a doktornő fog szerződéses viszonyba
kerülni a TB-vel.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma:8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
42 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
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A nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi körzet praxisjogával
kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy:
1. Tudomásul veszi, hogy a nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi
körzet praxisjogát dr. Barna-Szabó Tímea háziorvos kívánja
megszerezni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a praxisjog
megszerzése esetén a háziorvosi feladatokat a körzetben a dr.
Barna-Szabó Tímea személyes közreműködésével működő FalconMed Korlátolt Felelősségű Társaság (4900 Fehérgyarmat, Benczúr u.
26., képviseli: dr. Barna-Szabó Tímea ügyvezető), mint egészségügyi
szolgáltató kívánja ellátni legalább 6 éves időtartamban.
2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a praxisjog megszerzése esetén a
Falcon-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (4900 Fehérgyarmat,
Benczúr u. 26., képviseli: dr. Barna-Szabó Tímea ügyvezető) a
nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi körzet működtetésére
vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kíván kötni, melyről az
önkormányzat és a Kft. a határozat melléklete szerinti tartalommal
előszerződést kötnek.
3. Felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
önálló
orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott és jelen határozat mellékletét képező előszerződést
az önkormányzat nevében aláírja.

Melléklet a 42/2019.(III.12.) KT. határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, 44355
Nagyecsed, Árpád u. 32. képviseli: Kovács Lajos polgármester
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Falcon-Med Korlátolt Felelősségű Társaság
Fehérgyarmat, Benczúr u. 26., képviseli: dr. Barna-Szabó
ügyvezető), (a továbbiakban: Szolgáltató.)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.
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(4900
Tímea

Jelen előszerződés az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a
praxisengedély kiadásához szükséges feltételek teljesítése végett kerül
megkötésre.
ELŐZMÉNYEK
1. Nagyecsed Város III. számú vegyes háziorvosi körzet praxisjogát a
körzetben jelenleg a háziorvosi feladatokat helyettesítéssel ellátó dr.
Barna-Szabó Tímea (szül. hely, idő: Budapest, 1985. 09.30., leánykori
neve Szabó Tímea, an.: Tajti Ágnes, nyilvántartási száma: 73871)
kívánja megszerezni.
2. Dr. Barna-Szabó Tímea kinyilatkozta, hogy a nagyecsedi III. számú
vegyes háziorvosi körzet működtetését a Szolgáltató keretén belül
kívánja ellátni.
3. Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2019. (III.12.)
KT. határozatával kinyilvánította, hogy a praxisjog megszerzése esetén
a
Szolgáltatóval,
mint
dr.
Barna-Szabó
Tímea
személyes
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § szerinti feladatellátási szerződést kíván kötni legalább 6 éves időtartamra a
nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi körzet működtetésére.
Fentiek előrebocsátása mellett:
1. Szolgáltató vállalja, hogy a nagyecsedi III. számú vegyes háziorvosi
körzetre (a továbbiakban: körzet) vonatkozóan az egészségügyi
szolgáltatás folytatásához szükséges működési engedélyt megszerzi.
2. Szolgáltató kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy
a. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, valamint az egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint személyes és
folyamatos háziorvosi ellátást kell biztosítania a körzetben élők
számára, mely körzet területi lehatárolását az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
b. Részt kell vennie az ügyeleti ellátásban.
3. Szolgáltató kijelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatást a körzet
korábbi feladat-ellátási helyén a Nagyecsed, Hunyadi J. u. 3. sz. alatti
orvosi rendelőben kívánja biztosítani.
4. Az Önkormányzat bocsátja rendelkezésre a külön jogszabályban
meghatározott, szakmai minimum feltételek biztosításához szükséges,
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az Önkormányzat tulajdonát képező, leltáríven feltüntetett alap
felszerelési tárgyakat, műszereket, berendezéseket melyek használatát
térítésmentesen
biztosítja
és
gondoskodik
ezek
javításáról,
karbantartásáról, pótlásáról.
5. Az Önkormányzat gondoskodik a háziorvosi tevékenység ellátásához
szükséges orvosi rendelő és várótér, valamint szociális helyiség
biztosításáról, ennek megfelelően azokat térítésmentesen a Szolgáltató
használatában adja. A Szolgáltató a használatba kapott helyiségeket
kizárólag
a
háziorvosi
tevékenység
folytatásának
céljára,
rendeltetésszerűen használhatja, az ettől eltérő használatból eredő
károkért teljes körűen felel. A helyiségek átalakítására, bővítésére, más
értéknövelő beruházások kivitelezésére a Szolgáltató kizárólag az
Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult.
6. Az Önkormányzat a szerződéskötés
napjával a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja a működtetéshez szükséges dokumentációkat,
melyek őrzéséért, folyamatos vezetéséért a Szolgáltató tartozik
felelősséggel.
7. A
Szolgáltató
dr.
Barna-Szabó
Tímea
háziorvos
személyes
közreműködésével vállalja, hogy tevékenységét területi ellátási
kötelezettséggel a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az e
pontban rögzített rendelési idő betartásával végzi. A körzetben a
rendelési idő hétfőtől – péntekig 8.00 – 12.00 óráig tart, a
rendelkezésre állási idő hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 óráig tart.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel járó háziorvosi alapellátási feladatok ellátása
tárgyában megkötik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B § szerinti feladat-ellátási szerződést az azt követő 30 napon
belül, hogy a körzetre a praxisjogot dr. Barna-Szabó Tímea háziorvos
megszerezte.
9. Szerződős felek a jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit, valamint a
vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
Felek az előszerződést közös elolvasás és értelmezés
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nagyecsed, 2019. március 12.
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után,

mint

…………………………………….
……………………………………
Önkormányzat

Szolgáltató

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT ingatlanvásárlással
megerősítésére

kapcsolatos

szándék

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy írásos
megkereséssel fordult hozzá Mosolygó János, aki a Rákóczi u. 43. sz. alatti
ingatlant kínálta fel megvásárlásra. A tőszomszédságában lévő Rákóczi u.
41. sz. alatti ingatlan határos az igen szűkös Bástya utcával. A
városrendezési tervek kapcsán korábban is volt szó az utca melletti
ingatlan megvásárlásáról, hogy a Bástya utcát szélesíteni lehessen. A
Szociális és Családügyi Minisztérium beruházásában lakóotthonok épülnek
Nagyecseden, az egyik a szóban forgó ingatlanok közelében. A
Minisztérium azt várja, hogy ingyenes használatba adjanak az
önkormányzatok telkeket. Nagyecsedre négy lakóotthon van előirányozva.
A Minisztérium uniós támogatással építi az épületeket. Most is
folyamatban van egy pályázat. A két ingatlant megvásárlás után
megosztanák. Egy részével megszélesítenék az utat, a megmaradt telek
pedig alkalmas lenne egy újabb lakóotthon megépítésére. A testület
felhatalmazásával tárgyalásokat folytatna a tulajdonosokkal 3 millió forint
keretösszegig. Ha sikerülne megegyezni, akkor az adásvételi szerződés
újra visszakerülne a testület elé.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az
ingatlanvásárlással kapcsolatos szándékot.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
43 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
Ingatlanvásárlással kapcsolatos szándék megerősítéséről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy szükségesnek
és indokoltnak tartja a nagyecsedi 292 hrsz-ú, természetben Nagyecsed,
Rákóczi u. 43. sz. alatti, valamint a nagyecsedi 291 hrsz-ú, természetben
Nagyecsed, Rákóczi u. 41. sz. alatti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel
útján történő megszerzését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében
tárgyalásokat folytasson az ingatlanok tulajdonosaival.
Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások lezárását követően annak
eredményéről adjon tájékoztatást, illetve sikeres tárgyalások esetén
tegyen előterjesztést az ingatlanok megvásárlására vonatkozóan.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT Alapszolgáltatási Központ vezetői pályázat
véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Szociális Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy januárban a
társulás meghirdette a pályázatot a vezetői beosztásra. A társulás addig
nem hozhat döntést, amíg a társulásban részes önkormányzatok nem
véleményezik a pályázatot. Pályázatot az intézmény korábbi vezetője,
Forodrné Papp Ilona nyújtott be, aki 2003 óta látja el ezt a feladatot.
Továbbra is alkalmasnak látta a pozíció betöltésére.
Ezután kérte a Szociális Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, a SZB. tagja: elmondta, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
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Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
44 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői
pályázat véleményezéséről
A Képviselő-testület
Megismerve a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
vezetésére benyújtott pályázatot, véleményét az alábbiak szerint rögzíti:
A benyújtott pályázatban írtakat támogatja, és a pályázó személyében
megfelelő garanciát lát arra, hogy az intézmény a továbbiakban is az
eddigi jó színvonalon működhessen. Mindezekre tekintettel a munkáltatói
jogkört gyakorló Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Nagyecsed Társulási Tanácsa felé támogatja Fodorné Papp Ilona
(sz.: Papp Ilona, Nyírbátor, 1974.08.15., an.: Balabán Mária) Nagyecsed,
Deák u. 86. sz. alatti lakos intézményvezetői megbízását 2019. április 1-től
2024. március 31-ig terjedő határozott időre.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító
számú projekt keretében tanulmányi ösztöndíj igénylésére
beérkezett pályázatok elbírálására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy tavaly szeptemberben is
volt egy hasonló napirend. Az önkormányzat által elnyert uniós projekt
keretében lehetőség nyílt a fiatalok ösztöndíjjal való támogatására. Úgy
irányozták elő, hogy 30 fiatalnak szeretnének adni 10.000.-Ft/fő
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támogatást félévenként. A támogatáshoz négyes átlag szükséges. A
jelenlegi előterjesztés a márciustól augusztusig terjedő időszakra
vonatkozik. 14 fő adta be érvényes pályázatát. Javaslatot tett egy
differenciálásra az elért tanulmányi átlag alapján a táblázatban foglaltak
szerint. Ezzel a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásra kerülne.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az ösztöndíjak megadását az előterjesztés szerint.
Kovács Lajos, polgármester: hozzáfűzte, hogy félévente újra pályázni kell,
az előző félévben elért eredmény alapján. 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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
45 / 2019.(III.12.) KT.
határozata
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt
keretében tanulmányi ösztöndíj igénylésére beérkezett
pályázatok elbírálásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító
számú

projekt

időszakban

keretében

tanulmányi

2019.

ösztöndíjban

március-augusztus
részesít

14

fő

közötti

felsőoktatási

intézményben hallgató, teljes idejű, nappali tagozatos, legalább a 4–es
tanulmányi átlagot elérő, hátrányos helyzetű nagyecsedi fiatalt.
Kifejezi azon szándékát, hogy a tanulmányi ösztöndíj mértékét 4,00-4,70
tanulmányi átlag esetén 20.000.-Ft/hó/főre; 4,70-4,99 tanulmányi átlag
esetében 25.000.-Ft/hó/főre; 5,00 tanulmányi átlag esetén 30.000.-Ft/hó/fő
összegben állapítja meg.
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NÉV

SZAK

CSAHOLCZI BIANKA
(Mátészalka,
1996.08.28; anyja
neve: Polyák Anikó)

Debreceni
Egyetem/ orvosi
laboratóriumi és
képalkotó
diagnosztikai
analitikus –BSC
Debreceni
Egyetem/
Történelemtársadalomismere
t és könyvtárosztatlan tanári

SZABÓ BARBARA
(Nyíregyháza,
1996.09.04; anyja
neve: Szabó Andrea
Tünde)

TANULM
ÁNYI
ÁTLAG
5,00

ÁLLANDÓ
LAKCÍM

ÖSZTÖNDÍJ
MÉRTÉKE

4355 Nagyecsed,
Temesvári utca 5.

30 000 Ft/hó

4,75

4355 Nagyecsed,
Tompa Mihály utca
12.

25 000 Ft/hó

GERGELY VIVIEN
(Mátészalka,
1997.07.10; anyja
neve: Nagy Ildikó)

Debreceni
Egyetem/
Élelmiszermérnök
–BSC

4,73

4355 Nagyecsed,
Petőfi utca 102.

25 000 Ft/hó

SZŰCS GUSZTÁV
(Mátészalka,
1998.01.09; anyja
neve: Sarkadi Edit)
VARGA DOROTTYA
(Mátészalka,
1996.01.18. anyja
neve: Vass Ilona)
GABNAI VIKTÓRIA
ZSANETT
(Mátészalka,
1995.10.04.; anyja
neve:Szántó Éva)
NAGY FRUZSINA
(Mátészalka,
1999.04.09; anyja
neve: Bíró Judit)
KOVÁCS KLAUDIA
KITTI (Mátészalka,
1999.11.14, anyja
neve: Pelyvás Róza)

Debreceni
Egyetem/Mezőgaz
-dasági mérnök
BSC
Debreceni
Egyetem/
Egészségügyi
szervező -BSC
Debreceni
Egyetem/Óvodapedagógus -BSC

4,5

4355 Nagyecsed,
Hunyadi utca 14.

20 000 Ft/hó

4,44

4355 Nagyecsed,
Ady Endre utca
80/A.

20 000 Ft/hó

4,38

4355 Nagyecsed,
Bocskai utca 37.

20 000 Ft/hó

Debreceni
Egyetem/
turizmus és
vendéglátás -BSC
Debreceni
Egyetem/Pénzügy
és számvitelfelsőoktatási
szakképzés
Debreceni
Egyetem/Analitik
us vegyész -MSC

4,37

4355 Nagyecsed,
Hunyadi utca 22.

20 000 Ft/hó

4,33

4355 Nagyecsed,
Komoróczi utca
12.

20 000 Ft/hó

4,31

4355 Nagyecsed,
Hunyadi utca 8.

20 000 Ft/hó

Debreceni
Egyetem/Fogorvo
s-egységes
osztatlan képzés
Budapesti
Gazdasági
Egyetem/Gazdálk
odási és
menedzsment –
BSC

4,30

4355 Nagyecsed,
Bocskai utca 4.

20 000 Ft/hó

4,29

4355 Nagyecsed,
Zöldfa utca 53.

20 000 Ft/hó

NYIRI ANETT
(Mátészalka,
1994.12.02. anyja
neve: Gégény Judit)
POLYÁK PETRA
(Mátészalka,1999.12.1
7; anyja neve: Bene
Szilvia)
BULYÁKI ZSANETT
(Mátészalka,
1995.04.23; anyja
neve: Pelyvás Judit)
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NÉMEDI ZSÓFIA
CSENGE (Debrecen,
1995.11.26; anyja
neve: Labancz
Hajnalka)
NÉMEDI KRISTÓF
(Debrecen,
1997.07.04; anyja
neve: Labancz
Hajnalka)
BÍRÓ FRUZSINA
(Mátészalka,
1998.08.15; anyja
neve: Oláh Andrea)

Semmelweis
Egyetem/Ápolás
és betegellátás
dietetikus- BSC

4,21

4355 Nagyecsed,
Wesselényi utca
61.

20 000 Ft/hó

Budapesti
Corvinus
Egyetem/nemzetk
özi tanulmányok BSC
Debreceni
Egyetem/
gazdasági
informatikus -BSC

4,03

4355 Nagyecsed,
Wesselényi utca
61.

20 000 Ft/hó

4,00

4355 Nagyecsed,
Wesselényi utca
12.

20 000 Ft/hó

Az összesen bruttó 1 800 000.-Ft összköltségű ösztöndíj az EFOP1.2.11-16-2017-00036

azonosító

számú

projekt

költségvetése

terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett elszámolható.

Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

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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Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.
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