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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. február 11-én (kedden) 900 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

H A T Á R O Z A T O K:
6/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra, támogatási igény
bejelentéséről
7/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
2014-től -2017. évre szóló középtávú terv elfogadásáról
8/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
Lakossági vízbejelentéséről

és

csatornaszolgáltatási

0

támogatásra,

támogatási

igény

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. február 11-én (kedden) 900 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Csányi András képviselő, Galambos István
képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő, Oszlánczi
Ignác képviselő

Igazoltan távol van: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontját:
1. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás benyújtásáról
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Középtávú terv megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. 2014.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért.
1. napirendi pont:
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megjelent az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendelet. A rendelet alapján lehetőség nyílik
intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására támogatás igénylésére.
Ismerteti a támogatás igénylésének feltételeit, a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint.
Javasolja az óvoda felújítására pályázat benyújtását.
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A pályázathoz 10 % önerő biztosítása szükséges.
3 árajánlat érkezett, amelyeket részletesen ismertet.
1. árajánlat:
Lovas István vállalkozó Kisújszállás
2. árajánlat:
Városgazdálkodási Kft. Kisújszállás
3. árajánlat:
NÉPSZER kft. Karcag

26.283.173,-Ft
24.424.505,-Ft
31.387.754,-Ft

Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület az árajánlatokat megvizsgálta, és a polgármester Lovas István vállalkozó
árajánlatát javasolja elfogadni, ennek megfelelően 2.628.317,-Ft önerő biztosítását
kezdeményezi.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy amennyiben egyetértenek javaslatával, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta az alábbi határozatot:
6/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati
bejelentéséről

feladatokhoz

kapcsolódó

fejlesztési

támogatásra,

támogatási

igény

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra, támogatási igényét
bejelenti. A támogatáshoz szükséges 2.628.317,-Ft saját forrást a 2013. évi pénzmaradvány
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igényt nyújtsa be.
Felelősök: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2014. február 13.

2. napirendi pont:
Középtávú terv megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az államháztartásról,
illetve a Stabilitási törvény alapján meg kell határozni a középtávú tervet az elkövetkezendő
három évre vonatkozóan.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen!
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta az alábbi határozatot:
7/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
2014-től -2017. évre szóló középtávú terv elfogadásáról
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján a következő tartalommal elfogadja 2014-től -2017. évre szóló
középtávú tervét, Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási tv.) szóló
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tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának középtávú terve 2014. - 2017. évekre.

Adatok: ezer forintban
Megnevezés

Ssz.

Helyi adók

Tárgyév
2014.

2015. év

2016. év

2017. év

01

15900

15900

15900

15900

02

0

0

0

0

03

0

0

0

0

04

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok

07

100

100

100

100

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+08)

09

16000

16000

16000

16000

Felvett hitel tőketartozása/év

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

Kötvénytörlesztés /év

12

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

13

0

0

0

0

14

0

0

0

0

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (10+…+13)

Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

3. napirendi pont:
2014.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás benyújtásáról döntés
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan, ebben az évben is lehet pályázatot benyújtani a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatási támogatás elnyerésére, amely a lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgálja.
Javasolja a támogatási igény benyújtását.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta az alábbi határozatot:
8/2014.(II.11.) KT. H A T Á R O Z A T:
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásra, támogatási igény bejelentéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti
lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásra, támogatási igényét bejelenti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igényt nyújtsa be.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Határidő: 2014. február 14.
4. napirendi pont
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztató jelleggel ismerteti a képviselő-testülettel Hegyi
Ferenc kérelmét, melyben bérpálinka főzde létesítéséhez kéri a képviselő-testület elvi
állásfoglalását.
Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos, nem derül ki a kérelemből, hogy mihez kell a
képviselő-testületnek hozzájárulnia, ezért a hiánypótlás beérkezéséig, a döntés felfüggesztése
szükséges.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 9 óra 50 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon
Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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