
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nagyecseden,  a Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében,  2019.
március 26-án 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, 
Szántó Zsolt,
Tóth Áron, települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:  
Dr. Bölcsik István, jegyző
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője

Meghívottak: Báthori Istvánné a Foglalkoztatási Osztályvezető 
helyettese

Fodorné Papp Ilona – SZAK
Zoltán István – SZAK vezetőhelyettes

Távol maradt: Paragh Lajos,
Veres Zoltán, települési képviselők

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szántó Zsolt és Tóth Áron települési 
képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

N Y I L V Á N O S    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 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
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Ezt  követően  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolta  megválasztani  az  abc
sorrendben  soron  következő  és  jelenlévő  Szántó  Zsolt  és  Tóth  Áron
települési  képviselőket,  majd  szavazást  rendelt  el,  s  kihirdette  annak
eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

46 / 2019.(III.26.) KT.

h a t á r o z a t a

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról

A Képviselő-testület

A 2019.  március 26-ai – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül  Szántó
Zsolt és Tóth Áron települési képviselőket 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.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője

3.- TÁJÉKOZTATÓ  a  Szatmári  Kistérségi  Szociális  Alapszolgáltatási
Központ 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Zoltán István a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ vezető helyettese

4.- JAVASLAT  Nagyecsed  Város  Önkormányzat  2019.  évi  közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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5.- JAVASLAT  az  óvodába  történő  jelentkezés  módjáról,  az  óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

6.- JAVASLAT  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,
azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

7.- JAVASLAT a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2012. (V.
30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

E G Y E B E K

Megkérdezte, hogy van-e más napirendi javaslat, vagy módosítás.

Mivel más módosító javaslat nem volt, ezután a polgármester szavazást
rendelt el, a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

47 / 2019.(III.26.) KT.

h a t á r o z a t a

Napirend  meghatározásáról

A Képviselő-testület

az alábbi napirendet állapítja meg:

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.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
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3.- TÁJÉKOZTATÓ  a  Szatmári  Kistérségi  Szociális  Alapszolgáltatási
Központ 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Zoltán István a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ vezető helyettese

4.- JAVASLAT  Nagyecsed  Város  Önkormányzat  2019.  évi  közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

5.- JAVASLAT  az  óvodába  történő  jelentkezés  módjáról,  az  óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

6.- JAVASLAT  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,
azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

7.- JAVASLAT a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2012. (V.
30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

E G Y E B E K

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

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
napirendhez minden témában. Megkérdezte, hogy a megküldött anyaggal
kapcsolatban 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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

48 / 2019.(III.26.) KT.

h a t á r o z a t a

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./ TÁJÉKOZTATÓ  Nagyecsed  Város  munkaerő-piaci
helyzetéről

Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Báthori Istvánnét a Mátészalkai
Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  osztályvezető  helyettesét.  Megkérdezte,
hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásban megküldött tájékoztatóhoz.

Báthori Istvánné a Foglalkoztatási osztályvezető helyettese: megjegyezte,
hogy  a  tájékoztató  2018.  évről  szól.  Már  március  van  az  újabb
változásokról  adott  tájékoztatást.  Február  28-ig  tartottak  az  előző  évi
Startmunka  programok.  Márciustól  új  programok  indultak.  A
programelemek a korábbi 7-ről 3 elemre szűkültek. A mezőgazdasági, a
helyi  sajátosságokra  épülő  és  új  elem  a  szociális  programelem,  mely
magában  foglalja  az  előzőleg  5  külön  szabdalt  elemet,  pl.  a
belvízelvezetést,  utak  rendbe  tételét,  illegális  hulladéklerakók
felszámolását. 
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Március  1-től  indultak  az  új  programok,  Nagyecsed  Önkormányzata  a
három programban összesen 241 főnek az indítását tudta megvalósítani.
Március 1-től indult a hosszabb idejű közfoglalkoztatás amiben 129 főre
kapott az Önkormányzat engedélyt. Indult az országos közfoglalkoztatás
is, melyben Nagyecsed közvetetten van érintve, ez kb. 70 fő.
A képzésekkel  kapcsolatban elmondta,  hogy a  képzések indítására egy
kicsit  várni kell,  mert egy új országos képzési jegyzék összeállítása van
folyamatban, miután ez elkészül, azután indulhatnak a képzések. Változás
a  keresetpótló  juttatásban,  hogy  az  összege  eddig  a  közfoglalkoztatási
bérhez volt kötve, január 1-től a minimálbérhez kötődik és annak a 60%-
ától 100%-áig terjedhet. Ezt megyei szinten fogják meghatározni. 
A  foglalkoztatási  osztályon  zajlik  egy  program  melynek  a  neve
„Munkaerőpiaci  reform  végrehajtásának  gyorsítása  a  foglalkoztatási
osztályok  átalakításával”.  Tavaly  októberben  indult  két  megyében
Szabolcs-Szatmár-Bereg  és  Hajdú-Bihar  Megyében  kísérleti  jelleggel.  Itt
próbálták  a  módszertant  kidolgozni,  ill.  kiterjeszteni  és  2018.
decemberben Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is bevonták a programba. A
tervek szerint ebben az évben minden megyének be kell ebbe kerülnie.
Lényege, hogy akik képesek és készek az álláskeresők közül az elsődleges
munkaerőpiacon munkába állni, azt minden eszközzel segíteni kell, hogy
minél hamarabb meg is tegyék. Ennek keretében csoportos tájékoztatók
vannak,  tanácsadások  zajlanak  nem  csak  személyes  megjelenéskor,
hanem  telefonon  is  hívják  az  álláskeresőket  amennyiben  van  olyan
munkakör, ahol megfelelnének, ill. munkáltatói fórumokat is többet fognak
tartani. A következő április 17-én lesz a foglalkoztatási osztálynál, ahová a
munkáltatókat is várják. 
Nagyobb  változást  okozott  a  foglalkoztatási  osztály  és  a  támogatást
igénylők körében, hogy elektromos ügyintézésre kötelezettek közül most
már a foglalkoztatási osztály is a foglalkoztatást elősegítő támogatással
kapcsolatos valamennyi kérelmet csak elektronikusan fogadhatja be. Ha
valaki  személyesen  megy  annak  is  segítenek,  de  a  kérelmet  csak
elektronikusan van lehetősége beadni.

Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a kiegészítést. A sorok között
azt  a  szándékot  látta,  hogy  azok  az  álláskeresők,  akik  megfelelő
kompetenciával  rendelkeznek  az  elsődleges  munkaerőpiacon  való
elhelyezkedéshez,  a  jogalkotó  nagyobb  ráhatással  van  arra,  hogy  ott
helyezkedjenek  el.  Csak  nagyon  indokolt  esetben  maradhat  a
közfoglalkoztatási  rendszerben.  Ha  valakit  kiközvetítenek  az  elsődleges
munkaerőpiacra,  amihez  a  megfelelő  kompetenciája  meg  van,  és  nem
vállalja el, akkor ő nem térhet vissza a közfoglalkoztatásba.

Báthori  Istvánné  a  Foglalkoztatási  osztályvezető  helyettese:
megerősítette, hogy az a kormányzati szándék és az ő szándékuk is, hogy
csökkentség  a  közfoglalkoztatottak  számát,  minél  többen  tudjanak
elhelyezkedni  az  elsődleges  munkaerőpiacon.  Ez  a  szám már  tavaly  is
kevesebb  volt,  most  is  kb.  10%-kal  kevesebb,  mint  az  elmúlt  évi.
Megjegyezte,  hogy  van  munkalehetőség  most  is,  ezért  szervezik  a
csoportos tájékoztatókat. 
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Kovács  Lajos,  polgármester: megköszönte  a  kiegészítést  és  kiemelt
néhány  dolgot  a  tájékoztatóból.  Nagyecseden  11,71%-os  a
munkanélküliségi  mutató,  ami a munkaképes lakosság arányában kerül
meghatározásra. Lényegesen kevesebb az előző évekhez képest. Többen
térnek át az elsődleges munkaerőpiacra, hiszen a regisztrált álláskeresők
száma  is  csökken.  2018-ban  542  fő  volt  az  átlagos  havi  létszáma  az
álláskeresőknek, korábban ez jóval magasabb volt. Örvendetes tény lenne,
ha még többen az elsődleges munkaerőpiacon helyezkednének el, hiszen
mindig elmondják a náluk közfoglalkoztatásra jelentkezőknek, hogy ilyen
számú közfoglalkoztatottat nem tud az önkormányzat alkalmazni, ahányan
jelentkeznek. Az előző évhez képest kb.  100 fővel  kevesebbet tudtak a
közfoglalkoztatásba felvenni.  Többen kimaradtak ebből,  de nincs többre
lehetőség,  aki  megfelelő  képességekkel  bír  az  vállaljon  munkát  az
elsődleges  munkaerő  piacon.  A  közfoglalkoztatásban  egyre  kevesebb
lehetőség lesz.
Sok területtel foglalkozik a tájékoztató. A nyári diákmunka nagyon kedvelt.
Számos  diákot  alkalmaznak  nyáron,  akiket  egy  kis  jövedelemhez  és
tapasztalatszerzéshez tudnak juttatni. A GINOP programokban is általában
részt vesznek, ahol még jelentősebb bérrel lehet a 25 év alattiakat díjazni.
Ez is  nagyon szerencsés program. Annyi  hátulütője  van, ha valaki  nem
csinálja  végig,  akkor  kirekeszti  magát  a  közfoglalkoztatásból.  Nehezen
kezelhető dolog, hogy a közfoglalkoztatási programnál a 25 év alattiak is
itt vannak regisztrálva. Hosszan egyeztetik, hogy hány 25 év alattit lehet
felvenni.  Megérti,  hogy  a  25  év  alattiaknál  nem  az  a  cél,  hogy
közfoglalkoztatásba  kerüljenek,  képezzék  magukat  és  az  elsődleges
munkaerőpiacon  helyezkedjenek  el.  Nagy  segítség  lenne  az
önkormányzatoknak,  ha a részükre tervezett  képzési  programok időben
összeérnének  a  közfoglalkoztatási  programig.  40-50  fő  igénylő  volt
március 1-re, akik közül 25 főt tudtak felvenni. A többieknek azt mondta,
hogy fog indulni képzés, de nem tudta mikor. Jó lenne, ha ezeket időben
közelebb lehetne hozni, ha van erre lehetőség.
Nagyecsed  vonatkozásában  is,  mint  a  térség  egyik  legnagyobb
közfoglalkoztatója azt gondolja, hogy elengedhetetlenek ezek a munkaerő
piaci  eszközök.  Nagy  gondban  lenne  Nagyecsed  egy  bizonyos  rétegű
munkavállalója,  ha  ez  nem lenne.  Örvendetes  volna,  ha  minél  többen
visszakerülnének az elsődleges munakerőpiacra.
Megköszönte  osztályvezető  helyettes  asszonyon  keresztül  minden
kollegának a munkáját. Úgy gondolja, hogy példaértékű az együttműködés
itt a környéken az önkormányzatokkal és reméli, hogy ebben az évben is
sikeres  közfoglalkoztatási  programot  zárnak.  Megkérdezte
képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése.

Tóth  Áron,  települési  képviselő: megkérdezte,  hogy  valós-e  az  az
információ,  hogy  a  közel  60  évet  elérő  munkanélküli  embereknek  van
támogatási lehetőség.

Báthori  Istvánné  a  Foglalkoztatási  osztályvezető  helyettese: elmondta,
hogy ennek a neve nyugdíj előtti segély, egy új álláskeresési támogatási
forma.  Több  feltételnek  kell  megfelelni,  aki  ezt  szeretné  igényelni.
Legalább 45 napon keresztül álláskeresési járadékot kellett kapnia, azt ki
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kell,  hogy  merítse,  3  éven  belül  be  kell  töltse  ezt  követően  a
nyugdíjkorhatárt  megelőző 5 évet.  Nagyon fontos,  hogy legalább 15 év
szolgálati  viszonnyal  rendelkeznie  kell,  amit  a  nyugdíjbiztosítási  szerv
igazol.  A  45  napot  több  részletben  is  igénybe  lehetett  venni,  de  az
utolsónak amit kimerít, annak 3 éven belül kell lennie. Ennek összege a
minimálbér 40%-a. Ez egy folyamatos ellátási forma és addig jár, amíg be
nem  tölti  a  nyugdíjkorhatárt,  akkor  automatikusan  megszüntetik.  Most
270-280 ember részesül ebben.

Kovács Lajos, polgármester: véleménye szerint itt a 15 év okozhat néha
problémát. De biztosan van olyan, aki tud élni ezzel a lehetőséggel. 
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel.

Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  Képviselő-testület  egyhangúlag  –  7  igen  szavazattal  –  elfogadta
Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót.

(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Kovács  Lajos,  polgármester: mégegyszer  köszönetet  mondott  a
tájékoztatóért  és  további  szép  napot,  jó  munkát  kívánt  Báthori
Istvánnénak, aki ezután elhagyta az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ  a  Szatmári  Kistérségi  Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Zoltán István a SZAK vezető helyettese

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Zoltán István vezető helyettest és
Fodorné  Papp  Ilonát.  Megkérdezte,  hogy  kívánják-e  kiegészíteni  az
előterjesztést, de az intézmény képviselői nem tettek szóbeli kiegészítést. 
A tájékoztatóból egyértelműen kitűnik, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt
az  intézmény:  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi
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segítségnyújtás,  nappali  ellátás-  idősek  klubja,  család-  és  gyermekjóléti
szolgálat.  Telephelyet  is  működtet,  Ököritófülpös-Rápolt  Idősek  Klubját,
ahol  étkeztetést  és  nappali  ellátást  biztosítanak.  Az  intézményt  10
település  közös  önkormányzati  társulása  működteti,  ahol  a  gesztor
önkormányzat  Nagyecsed.  Nagyecseden  teljeskörű  ellátást  nyújt  és  fő
szereplője  a  Nagyecseden  működő  humánerőforrás  pályázatoknak  is.
Minden  információt  megtudhatnak  a  tájékoztatóból.  Megkérdezte,  hogy
van-e kérdés, észrevétel. 

Bugja János, települési képviselő: nem kérdést fogalmazott meg, hanem
megköszönte a család- és gyermekjóléti  szolgálatnak a munkáját,  mivel
nagyon jó segítőpartnere az iskolának.

Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztató elkészítését és az
intézmény valamennyi dolgozójának jó egészséget, kitartást kívánt az év
hátralévő részében. 

Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  Képviselő-testület  egyhangúlag  –  7  igen  szavazattal  –  elfogadta a
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.

(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT  Nagyecsed  Város  Önkormányzat  2019.  évi
közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Kovács  Lajos,  polgármester: megjegyezte,  hogy  ez  minden  évben
szokásos  napirend.  Egy  pályázat  van  előre  láthatóan,  ennek  a
közbeszerzési  eljárása  folyamatban  van.  A  szerződés  megkötésére  vár.
Erre egy héten belül sor kerülhet. Szociális bérlakás építése, a Vasút utca
jobb oldalán járda építése,  ill.  a  Síp u.  7.  szám alatti  ingatlan bővítése
valósul meg. A többi projektben amire várnak még nem született döntés. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
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Miután további hozzászólás, kérdés nem volt,  a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

49 / 2019.(III.26.) KT.

h a t á r o z a t a

Nagyecsed Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről 

A Képviselő-testület

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  2019.  évi  közbeszerzési  tervét
megtárgyalta, azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Nagyecsed Város Önkormányzat
(4355 Nagyecsed, Árpád u. 32)

2019. évi közbeszerzési terve

 A közbeszerzés tárgya   CPV kód
Becsült
érték

(HUF)

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti,

uniós)

 Tervezett
eljárás típus

(pl. nyílt,
összefoglaló

tájékoztatással
induló, 115. §
szerinti, stb.)

 Időbeli ütemezés

 az eljárás
megindításának

tervezett
időpontja

 szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a

szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés 

- - - - - - -

 II. Építési beruházás

TOP-4.3.1.-15-SB1-
2016-00002 Maj dur po
drom – Tovább az úton

45200000-9 96513388 nemzeti 115. § szerinti
nyílt eljárás

2019. március 2019. november
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– Nyugati szegregátum
rehabilitációja

 III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

- - - - - - -

V. Szolgáltatási koncesszió

- - - - - - -

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések

- - - - - - -

Nagyecsed, 2019. március 21.

             Kovács Lajos polgármester
      Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT az óvodába történő  jelentkezés  módjáról,  az
óvodai  általános  felvételi  időpontról  szóló  döntés
meghozatalára

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés címe mindent
elmond. A Képviselő-testület hatásköre ennek a döntésnek a meghozatala.
Az előterjesztés szerint május 6-17 közé tervezi az óvoda a beiratkozást,
amit  a  Vasút  utca  10.  szám  alatt  lehet  megtenni.  Az  előterjesztés
egyértelműen rögzíti a felvétel rendszerét. Ha bárkinek kérdése van az az
óvoda vezetőjéhez fordulhat.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.

Dr.Ficsor  Mihályné,  az  OMSB.  elnöke: elmondta,  hogy  a  bizottság
egyhangúlag javasolta, hogy az előterjesztés szerint döntsön a testület. 
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Kovács Lajos, polgármester: hozzá tette, hogy önkormányzati rendeletben
meghatározott  körzetek  szerint  történik  a  gyerekek  elhelyezése,  de  a
beiratkozás mindenkinek a Vasút u. 10. sz. alatti székhelyen történik. 

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt,  a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

50 / 2019.(III.26.) KT.

h a t á r o z a t a

A Nagyecsedi Óvoda 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás
időpontjának meghatározásáról

A Képviselő-testület

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján:

1.) a Nagyecsedi Óvodába történő beiratkozás időpontját 2019. május 6
–  17.  napjain  8  és  16  óra  között  jelöli  ki.  A  beiratkozás  helye:  a
Nagyecsedi Óvoda székhelye (4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.).

2.)  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésében előírtaknak
megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – az
óvodai  beiratkozás  idejéről,  az  óvodai  jogviszony  létesítésével
összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről  gondoskodjon az
önkormányzat honlapján, és a hivatal hirdetőtábláján.

3.)  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület  döntéséről
haladéktalanul értesítse az érintett intézmény vezetőjét.

Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
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50/2019. (III.26.) KT. sz. határozat melléklete

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A NAGYECSEDI ÓVODÁBA

a 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI BEIRATÁS 

IDŐPONTJA:

2019. május 6 – 17.   (csütörtök-péntek) 8-16 óra között

HELYSZÍNE:

Nagyecsedi Óvoda
(4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.)

Az óvoda felvételi körzete: Nagyecsed Város közigazgatási területe. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.

Az  értesítést  a  felvételi  eljárás  eredményéről  az  óvodavezető  2019.  június  18-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. 

A  szülő  a  döntés  kézhezvételtől  számított  tizenöt  napon  belül  jogorvoslati  kérelemmel
fordulhat  Nagyecsed  Város  Jegyzőjéhez.  A  kérelmet  írásban,  az  óvoda  vezetőjénél  kell
benyújtani.  A  jegyző  a  másodfokú  eljárás  során  a  kérelmet  elutasíthatja,  a  döntést
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el. 
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Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális
ellátásokról,  azok  igénybevételéről  szóló  önkormányzati
rendelet módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Kovács  Lajos,  polgármester: emlékeztette  a  testület  tagjait,  hogy  a
költségvetés  tárgyalásánál  elhangzott,  hogy  önálló  napirendként  fog  a
testület  elé  kerülni  a  térítési  díjak  módosítása.  Az  élelmezésvezetők
elvégezték a szükséges kalkulációt. Jól látható az előterjesztésből, hogy a
különböző térítési díjak különböző módon szerepelnek, van olyan díj, ami
emelkedett,  van  ami  változatlan.  Ezután  ismertette  a  díjakat.  A  házi
segítségnyújtásnál,  ha a gondozási idő az egy órát nem éri el naponta,
akkor az térítésmentes. A rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.
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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott rendelet:

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8 / 2019. (III.29.)

önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.évi  III.  törvény 92.§  (1)
bekezdés b) pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  8.  pontjában  meghatározott
feladatkörében  eljárva  Mérk,  Fábiánháza,  Tiborszállás,  Vállaj,  Győrtelek,
Géberjén, Ökörítófülpös, Rápolt  és Fülpösdaróc önkormányzat képviselő-
testületei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §   A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,  azok
igénybevételéről  szóló  4/2012.  (III.15.)  önkormányzati  rendelet  1.
melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.

14



2.  §  A  rendelet  2019.  május  1-jén  lép  hatályba,  és  2019.  május  2-án
hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

1. Étkeztetés:

1.1  Étkeztetés kiszállítás nélkül Nagyecseden: 460 forint/nap

1.2  Étkeztetés kiszállítás nélkül Ököritófülpösön és Rápolton: 380 
forint/nap

1.3  Étkeztetés kiszállítás nélkül Vállajon: 365 forint/nap

1.4  Étel kiszállítás díja Nagyecseden: 150 forint/szállítás

1.5  Étel kiszállítás díja Ököritófülpösön és Rápolton: 50 
forint/szállítás

1.6  Étel kiszállítás díja Vállajon: 50 forint/nap

2. Házi segítségnyújtás: 

     2.1 Személyi gondoskodás esetén: 205 forint/óra

     2.2 Szociális segítés esetén: 205 forint/óra

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 50 forint/nap
4. Idősek nappali ellátása

4.1  Csak  napközbeni  tartózkodást  igénybe  vevők  esetén  Nagyecseden:
1435 forint/nap

4.2 Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén Ököritófülpösön
és Rápolton:   720 forint/nap

4.3 Napközbeni  tartózkodást  és  ott  étkezést  igénybe  vevők  esetén
Nagyecseden: 1895 forint/nap

4.4 Napközbeni  tartózkodást  és  ott  étkezést  igénybe  vevők  esetén
Ököritófülpösön és Rápolton: 1100 forint/nap
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Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Kovács  Lajos,  polgármester: visszautalt  az  előző  napirendre,  melyhez
hasonlóan  az  önkormányzat  által  működtetett  intézményekben
alkalmazott díjak felülvizsgálata történt meg. Az óvoda kivételével nincs
szükség módosításra. Ennek nincs nagy jelentősége, mert 2017. május 1-i
hatállyal a normatív kedvezményre nem jogosultak számára is 100%-os
kedvezményt  biztosít  az  önkormányzat  azoknál,  ahol  az  egy  főre  eső
jövedelem a nyugdíj minimum összegének ötszörösét nem haladja meg.
Tehát szinte mindenkinek ingyenes, ettől függetlenül az önkormányzatnak
dönteni kell a díjak meghatározásáról. 
Megkérdezte, hogy van-e észrevétel.

Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott rendelet:

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9 / 2019. (III.29.)

önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§
(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  Mérk,  Fábiánháza,
Tiborszállás és Vállaj  önkormányzatai  képviselő-testületei  véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §  A  gyermekvédelem  helyi  szabályairól  szóló  11/2012.  (V.30.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.
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2. §  A  rendelet  2019.  május  1-jén  lép  hatályba,  és  2019.  május  2-án
hatályát veszti.

melléklet a 9/2019. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi térítési díjak napi összege:
1.Bölcsőde: 
1.1. reggeli: 116 forint/nap
1.2. tízórai: 33 forint/nap
1.3. ebéd: 184 forint/nap
1.4. uzsonna: 120 forint/nap
1.5. étkezés összesen: 453 forint/nap
1.6. számított gondozás díj: 792 forint/nap
1.7. megállapított gondozási díj: 0 forint/nap

2.Óvoda:
2.1. tízórai: 66 forint/nap
2.2. ebéd: 243 forint/nap
2.3. uzsonna: 65 forint/nap
2.4. összesen. 374 forint/nap

3.Általános iskola:
3.1. tízórai: 72 forint/nap
3.2. ebéd: 280 forint/nap
3.3. uzsonna: 80 forint/nap
3.4. összesen. 432 forint/nap

E G Y E B E K

Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a lakosokat, hogy április 2-ával a
Nagyecsedi Városi Piac helyszíne megváltozik és az új helyen kialakított
piactéren  nyújtják  ezt  a  szolgáltatást  a  Vasút  utcán.  Nagyon  korszerű,
civilizált  helyen  fog  történni  a  piaci  értékesítés.  Akik  a  régi  piac
környezetében laknak, azokat ez kényelmetlenül érinti, de az új civilizált
környezet kárpótolja őket is.

Tájékoztatta  továbbá  a  lakkosságot  arról  is,  hogy  erejükhöz  mérten
folytatják a Vasút és Longi út kármentesítését. Szerény lehetőségeikhez
mérten a kátyúzást tudják elvégezni. Tudják, hogy ez csak tűzoltó munka,
de  a  felújítás  200  millió  forintot  meghaladó  összeg.  Megpróbálnak  a
központi  költségvetésből  erre  pénzt  szerezni,  de  eddig  nem sikerült.  A
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faluprogramban várhatóan megjelenik  egy lehetőség,  ahol  az  ötezer  fő
alatti  települések  számára  lehet  útfelújításra  is  pályázni.  Remélhetőleg
meg  fog  jelenni  egy  kisvárosokra  vonatkozó  kiírás  is.  Talán  ezzel
megoldható  lenne  a  probléma.  A  Belügyminisztériumhoz  benyújtott
kérelmeikre mindig azt a választ kapták,  hogy a minisztériumban nincs
erre  elkülönített  forrás,  várhatóan  év  végére  lesz.  Remélik,  hogy
valamelyik forrásból sikerül elnyerni a szükséges összeget a felújításhoz.
Addig a kármentesítést csinálják, a pénzügyi keretek ezt teszik lehetővé.
Egy-egy ilyen javítás hatszázezer forintos tételt jelent.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, közérdekű bejelenése.

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

K.m.f.

 Kovács Lajos Dr. Bölcsik István
 polgármester jegyző

  
          Szántó Zsolt        Tóth Áron
      települési képviselő települési képviselő

        jkh.   jkh.
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