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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. február 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
9/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt
végrehajtásáról
10/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:

határidejű

Képviselő-testületi

határozatok

Belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról
11/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Településszerkezeti terv és Helyi építési szabályzat elkészíttetéséről
12/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Bér pálinkafőzde létesítéséhez elvi hozzájárulásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. február 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

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

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 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Oszlánczi Ignác és Galambos István

képviselőket.

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontját:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2013.évi Költségvetése módosításának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. 2014.évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Ecsegfalva község településrendezési eszközeinek elkészíttetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért.
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.(Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint.)
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
9/2014.(II.25.) KT. 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.
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Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013.évi Költségvetése módosításának elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti a 2013.évi költségvetésről szóló előterjesztést. ( A
jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szociális, Oktatási és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta. Felkéri Csányi Andrást a Bizottság elnökét, hogy mondja el az ülésen
elhangzottakat.
Csányi András a Szociális, Oktatási és Gazdasági Bizottság elnöke:
A Bizottság a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és
változatlan formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kovács Mária polgármester felkéri Sótiné Füleki Valériát, hogy szóban egészítse ki az
előterjesztésben leírtakat.
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
A ténylegesen teljesült kiadásokhoz kellett igazítani a bevételi előirányzatokat, mivel
pénzforgalmilag már rendelkezésre álltak az adatok.
Kovács Mária polgármester vitára bocsájtja a napirendi pontot.
Elmondja még, hogy az elmúlt évek tapasztalatából az idei évre tudnánk hasznos
információkkal rendelkezni, de ezek rajtunk kívül álló okok, és nem tudjuk, hogy hogyan
teljesülnek a bevételek és a kiadások. A problémát még az önálló óvodai intézmény
létrehozása is okozta, de erre az évre már konkrétabb számokkal rendelkezünk e tekintetben
is.
Mivel nincs hozzászólás, szavazásra bocsájtja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 8.sz. melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
2014.évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása
Kovács Mária polgármester ismerteti a belsőellenőrzési tervről szóló előterjesztést.
(A jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
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Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
10/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Belsőellenőrzési terv jóváhagyásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2014.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az ellenőrzés tárgya, célja
vizsgált szervezet

Ecsegfalvi
köznevelési
támogatását
statisztikai
ellenőrzése.

Kockázati tényezők

Ellenőrizendő
időszak
2013.
év
Óvoda Az új finanszírozási rendszerből

feladatok adódó pontatlan adatszolgáltatás,
megalapozó többletigénylés miatt visszafizetés
adatok és kamatfizetési kötelezettség
lehet.

Ellenőrzés
ütemezése
2014.
március

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az ellenőrzési tervben foglalt feladatok
megvalósításáról.
Felelősök: Balogh Csilla jegyző

Határidő: azonnal
4. napirendi pont:
Ecsegfalva község településrendezési eszközeinek elkészíttetése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a település érvényes
településrendezési tervvel és településfejlesztési koncepcióval nem rendelkezik.
Ezekkel a tervekkel az önkormányzatnak rendelkeznie kell, de ennek olyan mértékű anyagi
vonzata van, amelyet saját forrásból megvalósítani nem lehet. Ez a két terv kb. 12 millió Ft-ba
kerülne.
Kérni fogja a Kormányzat segítségét ebben, vagy pályázati forrásból lát erre lehetőséget.
Sajnos a tervek megléte a különböző pályázatok benyújtásának alapfeltétele, ezért fontos a
tervek elkészíttetéséhez a forrás keresése.
Balogh Csilla jegyző:
Ezeknek a terveknek az elkészítése nagyon sok időt vesz igénybe.
Az első szakasz a településfejlesztési koncepció jóváhagyása, ez kb. 18-20 hónap. Utána lehet
hozzákezdeni a településrendezési terv elkészíttetéséhez, amely több, mint egy év. Ez azt
jelenti, hogy 2,5 – 3 évbe telik, mire elkészül. Ami az időt növeli, hogy nagyon sok társadalmi
egyeztetésre is sor fog kerülni. Emiatt a kiadások sem egyszerre fognak jelentkezni, de így
sem tud megbirkózni ekkora költséggel az önkormányzat. Ezt csak valamilyen külső forrásból
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lehet megvalósítani, amire keresni kell a lehetőséget. Ennek az előterjesztésnek csupán a
tájékoztatás volt a célja.
Csányi András képviselő:
Amennyiben nem lesz településrendezési tervünk, ez rontja a település fennmaradási,
fejlesztési esélyeit, ezért mindenképpen keresni kell a forrásokat. Meg kell keresni a Békés
Megyei Önkormányzat Elnökét is, hogy esetlegesen megyei területfejlesztési alapból lenne-e
forrás.
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy levélben keressék meg a Belügyminisztériumban
Tállai Ándrás önkormányzati államtitkárt, valamint Farkas Zoltánt a Békés Megyei
Önkormányzat Elnökét és szeretné erre a problémára felhívni a figyelmet.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
11/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Településszerkezeti terv és Helyi építési szabályzat elkészíttetéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
keresi a forrásokat a település teljes közigazgatási területére vonatkozó
Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv és Helyi építési
szabályzat elkészíttetéséhez.
Megbízza a polgármestert, hogy keresse meg Tállai Andrást a
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát, valamint Farkas
Zoltánt a Békés Megyei Önkormányzat Elnökét a megvalósításhoz
szükséges forrás biztosítására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester ismerteti Hegyi Ferenc Ecsegfalva, Viola u. 13. szám alatti lakos
kérelmét ismerteti, melyben bérpálinka főzde létesítéséhez elvi hozzájárulást kér a képviselőtestülettől.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Az elmúlt ülésen a kérelmet már tárgyalta a képviselő-testület, de akkor a kérelem
kiegészítését kérte.
A hiánypótlás megtörtént, és az engedélyezési eljárás megindításához
hozzájárulás megadását.

javasolja az elvi

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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12/2014.(II.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Bér pálinkafőzde létesítéséhez elvi hozzájárulásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegyi Ferenc
és Szilágyi Sándor kérelmezők részére elvi hozzájárulását adja az
Ecsegfalva, Mező Imre u. 1. szám alatt bér pálinkafőzde létesítéséhez és
üzemeléséhez.

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárta.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Oszlánczi Ignác
jegyzőkönyv-hitelesítő

Galambos István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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