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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. augusztus 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
11/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról

H A T Á R O Z A T O K:
61/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
62/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
63/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról
64/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
65/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Folyószámla hitelkeret igényléséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. augusztus 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Galambos István képviselő, Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol van:

Hegyi Ferencné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Meghívottak:

Balogh Csilla jegyző
Szarvasi Rendőrkapitányságtól Kiss Gyula alezredes,
Dévaványai Rendőrőrstől Szlovák Zsolt őrsparancsnok
Lővei Sándor körzeti megbízott valamint
Farkas Bálintné védőnő

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Közrend-közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Előadó: körzeti megbízott
3. Ecsegfalva község Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelés megtárgyalása
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
- Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló
- Védőnői Szolgálat beszámolója
5. Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Folyószámla-hitelkeret igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
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A képviselő-testület az előerjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
61/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
Közrend-közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Kovács Mária polgármester felkéri Szlovák Zsolt őrsparancsnokot, hogy amennyiben van
szóbeli kiegészítése a tájékoztatóhoz, akkor azt tegye meg.
Szlovák Zsolt r. főhadnagy, őrsparancsnok:
Elmondja, hogy Ecsegfalván továbbra is Lövei Sándor látja el a körzeti megbízotti
feladatokat.
A bűnügyi helyzet a környék településeihez hasonlítva is jónak mondható. Évek óta csökken a
regisztrált bűncselekmények száma. Vagyon elleni bűncselekmények száma is csökkent az
előző évekhez képest. Az Őrsnek 64,47 %-os a nyomozás eredményessége, ami jónak
mondható.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést és elfogadásra javasolja a közrend és
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
62/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
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Dévaványai Rendőrőrse által készített, a település közrend- és
közbiztonság helyzetéről szóló 2012.évi beszámolóját elfogadja.

3. napirendi pont:
Ecsegfalva község Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadása
Kovács Mária polgármester az előterjesztés szerint ismerteti a Bűnmegelőzési koncepciót.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Ez a koncepció 2013. évtől 2018. évig szól.
Javasolja elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
63/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település
Bűnmegelőzési koncepcióját a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. sz, melléklete tartalmazza.)
4. napirendi pont:
A 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelés megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a 2013. május28-i ülés megtárgyalt gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót csak részben fogadta el, mivel
nem felelt meg a 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. sz. mellékletében meghatározott
tartalmi követelményeknek, ezért
az átfogó értékelés újratárgyalására hívta fel az
Önkormányzat képviselő-testületét. Erre tekintettel kerül sor a 2012. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés újratárgyalására.
A beszámolók a rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelően kiegészítésre kerültek.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy akinek van hozzászólása, az tegye meg.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester az előterjesztéseket
elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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63/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Jegyzői gyámhatóság tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzői
gyámhatóság tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról,
a szakmai munka eredményességéről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Balogh Csilla jegyző
Határidő:

azonnal

5. napirendi pont:
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendelet
megalkotásáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet a Szociális, Oktatási és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra és
elfogadásra.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv sz. melléklete tartalmazza.)
6. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális,
Oktatási és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek
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megtárgyalásra és elfogadásra. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy időarányosan jól teljesültek
mind a bevételek, mind a kiadások.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
Megkéri Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintézőt, hogy az írásos előterjesztést egészítse ki.
A bevételek és kiadások teljesülése időarányosan jónak mondható. Az intézmény működési
bevétele az időarányostól elmarad, ez abból adódik, hogy az önkormányzatnak földbérleti
szerződési vannak, melyek augusztusban fognak realizálódni.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
64/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2013. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló beszámolót
109.906 e Ft teljesített bevétellel
113.948 e Ft teljesített kiadással elfogadja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont
Folyószámla-hitelkeret igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a hitelkeret szerződés meghosszabbítására azért
van szükség,mert a jelenlegi szerződés szeptember 20-ig biztosítja a folyószámla hitelkeretet.
A pénzintézet jelezte, hogy csak olyan összegű hitelkeretet tud biztosítani, amely a nettó
finanszírozásból visszafizethető, ezért 1 millió Ft-ban javasoljuk a hitelkeret szerződés
megkötését.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
65/2013.(VIII.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Folyószámla hitelkeret igényléséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP
Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint
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számlavezető intézettől 1.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet
vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit
a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank
Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és
az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az
állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó bevétel OTP Bank Nyrt.
javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből
eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink
megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: 2013. szeptember 20.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 14 óra 50 perckor bezárta.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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