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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. április 30-án (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről
szóló 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi zárszámadásról

HATÁROZATOK
31/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
32/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről
33/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása az ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységében
34/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012. évi pénzmaradvány felosztásáról
35/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatási igény benyújtásáról
36/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Közösségért Közhasznú Egyesület támogatás iránti
kérelméről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. április 30-án (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről
Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány
Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Galambos István képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
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
képviselőket.

Nyúzóné Gaál Marianna és Sárkány Sándor

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester a meghívóban szereplő napirend módosítására tesz javaslatot:
Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi napirendi pont felvételét:
6. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
benyújtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. 2012.évi pénzmaradvány elszámolásáról és felosztásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
A képviselő-testület a módosító indítvánnyal egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Folyószámla hitel-keret igénybevételéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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5. A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározás az
ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységében
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
benyújtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. 2012.évi pénzmaradvány elszámolásáról és felosztásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
31/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a 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
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, szociális és
Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést.
( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint.)
Kéri, hogy amennyiben valakinek hozzászólása van az előterjesztéshez, az tegye meg.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztés szerinti bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont
Az Önkormányzat 2012.évi zárszámadásának megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 2012. évi zárszámadásról szóló
előterjesztést is megvitatta az Oktatási, szociális és Gazdasági Bizottság, és egyhangúlag
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmaz.
Elmondja, hogy az okleveles könyvvizsgáló elfogadó záradékkal látta el a zárszámadást.
Átadja a szót Krizsán Miklós okleveles könyvvizsgálónak.
Krizsán Miklós okleveles könyvvizsgáló:
Köszöni a meghívást.
Áttanulmányozta a zárszámadáshoz kapcsolódó anyagokat. Nem talált semmi kifogásolni
valót, ami alapján ne adhatta volna meg a hitelesítő záradékot.
Az éves költségvetési beszámoló Ecsegfalva Község Önkormányzata 2012. évi vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutat.
Javasolja a beszámolót elfogadásra.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és a 2012. évi zárszámadásról
szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról
( A jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont:
Folyószámla hitel-keret igénybevételéről döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 6. sz.
melléklete tartalmaz. Elmondja, hogy a pénzügyi likviditás folyamatos biztosítása
érdekében szükséges a folyószámla hitelkeret igénylése.
Elmondja még, hogy a konszolidáció során kiegyenlített hitelekre bejegyzett jelzálogot
töröltetni szükséges, és csak a jelenleg biztosítékul felajánlott ingatlanokra kerüljön
jelzálogjog.
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Kéri a képviselők véleményét.
Mivel hozzászólás nem volt, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
32/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől
3.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. szeptember 30.
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.
A hitelkeret további fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem
képező ingatlanokra alapított, 18.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki
jelzálogjog.
Ingatlan megnevezése:
szántók
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0237/13
Ingatlan megnevezése:
szántók
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0317/1
Ingatlan megnevezése:
szántók, anyaggödör
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0419/1
Ingatlan megnevezése:
szántó
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0426/7

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
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Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: 2013. május 20.
5. napirendi pont
A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK
Óvoda és Bölcsőde intézményegységében

Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 7. sz. melléklete
tartalmazza.)
Elmondja, hogy a javaslat szerint Dévaványán 8 óvodai csoport, míg az ecsegfalvi
tagintézményben 1 óvodai csoport indítását tervezik.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Mivel hozzászólás nem volt, ezért kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
33/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról az
ÁMK Óvoda és Bölcsőde intézményegységében
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a 2013/2014. nevelési évben az alábbiak szerint
engedélyezi az óvodai csoportok indítását:
2013/2014. nevelési
évre óvodába beírt
gyermekek száma (fő)

Dévaványa
városban

Ecsegfalva
községben

196

25

SNI
(fő)

4

Számított
létszám

200

25
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Indítható óvodai csoportok száma a
2013/2014. nevelési évben
Telephely
Dévaványa,
Kossuth L. u. 5.
Dévaványa,
Könyves K. u. 13.
Dévaványa, Hajós
u. 24.
Dévaványa, Eötvös
J. u. 2.
Összesen:
Ecsegfalva, Árpád
u. 8.

Csoportok száma
2
2
2
3
9
1

Az óvodai csoportokat a 2013/2014. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok
számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot.
Felelős:
Határidő:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
2013. szeptember 1.

6. napirendi pont
2012.évi pénzmaradvány elszámolásáról és felosztásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti a 2012.évi pénzmaradvány felosztásáról szóló
előterjesztést, a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete szerint.
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
34/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012. évi pénzmaradvány felosztásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva
Község Önkormányzatának 2012. évi módosított pénzmaradványát
12.369.813 Ft összegben állapítja meg, melyből
felhalmozási célú pénzmaradvány
3.348.000 Ft
működési célú pénzmaradvány
9.021.813 Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Közép-békési Térség Ivóvízminőség javító program
2.148.000 Ft
Petőfi u. 7. szám alatti ingatlan vásárlás
1.200.000 Ft
Működési célú pénzmaradvány
Alföldvíz Zrt munkálatai
842.000 Ft
Szociális tűzifa támogatás
869.000 Ft
ÁMK 2012. évi társulási hozzájárulás
2.768.000 Ft
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
2.000.000 Ft
Többcélú Kistérségi Társulásnak pénzátadás
Anyagbeszerzés
1.000.000 Ft
Irodaszer
300.000 Ft
Karbantartás, kisjavítás
700.000 Ft
Általános forgalmi adó
410.813 Ft
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: döntés után
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132.000 Ft

7. napirendi pont
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
benyújtásáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a költségvetési
egyensúly biztosítása érdekében támogatási igénnyel kívánunk élni az önkormányzati
államtitkár felé.
Kéri a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
35/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatási igény benyújtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontja alapján támogatási igényt nyújt be
az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási igény
benyújtásával.
Felelős:Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. május 10.

8. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Ecsegfalva
Közösségéért Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez.
Elmondja, hogy a költségvetésbe ilyen pénzeszköz nincs betervezve, ezért nem lát
lehetőséget a támogatás odaítélésére.
Kéri a képviselők véleményét.
Csányi András képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy önkormányzat nem lehet annyira szegény, hogy ne segítsen egy ilyen
civil szerveződésen. Véleménye szerint meg kell találni rá a forrást, javasolja a támogatás
megállapítását.
Hegyi Ferencné képviselő:
Felajánlja egy havi képviselői tiszteletdíját.
Kovács Mária polgármester:
Mint magánember ő is támogatni fogja.
Oszlánczi Ignác képviselő:
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Egy civil egyesületet civilek hoznak létre, véleménye szerint a tagok, ha vállalják, hogy
valamit tenni akarnak, akkor azt a tagoknak kell fenntartani.
Kovács Mária polgármester szavazásra bocsátja.
Aki a támogatással egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 0 igen, 2 tartózkodással, 4 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
36/2013.(IV.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Közösségért Közhasznú Egyesület támogatás iránti
kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Közösségért Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelmét – az
önkormányzat szűkös anyagi helyzetére tekintettel – támogatni nem
tudja.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 30 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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