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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014.szeptember 10-én (szerdán) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
9/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T:
45/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
46/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Folyószámla hitelkeret igényléséről
47/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
48/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kutak üzemen kívül helyezéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014.szeptember 10-én (szerdán) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van: 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 képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és Sárkány Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Folyószámla-hitelkeret igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szociális, Oktatási és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Kéri a képviselőket, hogy vitassák meg, majd szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja képviselő-testületet arról, hogy a 2014.évi féléves
beszámolót a Szociális, Oktatási és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Ezt követően ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete tartalmaz.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot:
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
45/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló beszámolót
116.660 e Ft teljesített bevétellel
108.104 e Ft teljesített kiadással elfogadja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint
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3. napirendi pont:
Folyószámla-hitelkeret igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Elmondja, hogy az igényelni kívánt folyószámlahitel-keret mértéke október 1-től 3.000.000,Ft.
A hitel biztosítékául az önkormányzatnak fedezetként ugyanazokat az ingatlanokat kell
felajánlani, amit már korábban is felajánlott.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a hitel igényléséhez, illetve a hitelszerződés
megkötéséhez.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
46/2014.(IX.10.) 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 számlavezető intézettől 3.000.000,- Ft összegű
folyószámla-hitel keretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. december 31.
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
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Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:

szántó
5515 Ecsegfalva
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.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.

4. napirendi pont:
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6.sz. melléklete tartalmazza.)
A Bursa pályázathoz való csatlakozás feltétele, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázati
fordulóhoz történő csatlakozásról, és a csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot 2014.
október 1-ig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Amennyiben önkormányzatunk - az elmúlt évekhez hasonlóan - csatlakozni kíván az
ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, kéri, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
47/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő és folytató fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot írja alá.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Kovács Mária polgármester
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Egyebek:
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Alföldvíz Zrt.
kérésére megkereste a tag önkormányzatokat a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás azzal, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program kapcsán
az önkormányzatok döntsenek az üzemen kívül helyezésre kerülő kutakról. A javaslatot az
Alföldvíz Zrt. mellékelte.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek vele, hozzák meg az erről szóló
határozatot.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
48/2014.(IX.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Megyei Ivóvízminőség-javító Program (KEOP-1 3. 0/09-11-2012-0009)
kapcsán az Alföldvíz Zrt. javaslata szerinti, az önkormányzat
tulajdonában álló 2 db (Vízmű 1, Vízmű 2) kút üzemen kívül
helyezésével egyetért.
Felelős: Kovács Mária polgármester

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy településünk is
pályázott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” programra, melyen 325.000,-Ft összegű
támogatás elnyerésére van lehetőség. A pályázat elbírálása szeptember 23-án lesz.
A pályázat elnyerése esetén
szeptember 27-én különböző kulturális rendezvények
megtartására kerül sor. A nap zárásaként kötelező tűzgyújtásra kerül sor.

Mivel több bejelentés nem hangzott el, így a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 40
perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária

Balogh Csilla

polgármester

jegyző

Sárkány Sándor

Hegyi Ferencné

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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