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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. április 29-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 képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. 2013.évi

pénzmaradvány

elszámolásáról

és

felosztásáról

döntés

Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Folyószámla hitelkeret igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért.
1. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotása
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Kovács Mária polgármester ismerteti a 2013.évi zárszámadásról szóló előterjesztést.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
megvitatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületület számára.
Megkéri Krizsán Miklós könyvvizsgáló urat, hogy adjon rövid tájékoztatást.
Krizsán Miklós okleveles könyvvizsgáló:
Köszönti az ülésen megjelenteket, és köszöni a meghívást. Elmondja, hogy 2013. január 1-től
nem kötelező az önkormányzatnak könyvvizsgálót alkalmaznia, de köszöni a bizalmat.
Véleménye szerint pénzügyi szempontból stabil volt a gazdálkodás.
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy nagyon részletes és reális képet mutat. Valós
gazdasági eseményeket rögzít. Ennek alapján készítette el a hitelesítő záradékot.
Kovács Mária polgármester megköszöni az értékelést és kéri, hogy amennyiben valakinek
van hozzászólása, az tegye meg.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja a
2013. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
2013.évi pénzmaradvány elszámolásáról és felosztásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti a 2013.évi pénzmaradvány elszámolásáról és
felosztásáról szóló előterjesztést, a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint.
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Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményeiket.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
21/2014.(IV.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
2013.évi pénzmaradvány felosztásáról
Ecsegfalva

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Ecsegfalva

Község

Önkormányzatának 2013. évi mindösszesen módosított pénzmaradványát 15.100.292 Ft
összegben állapítja meg, melyből
az

Ecsegfalvi

Óvoda

módosított

pénzmaradványa

338.729

Ft,

mely

összeget

eszközbeszerzésre engedélyezi felhasználni,
az önkormányzat módosított pénzmaradványa 14.761.563 Ft, mely kötelezettséggel terhelt
maradvány, melyből
Felhalmozási célú pénzmaradvány

3.038.317 Ft

Működési célú pénzmaradvány

11.723.246 Ft

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:döntés után

3. napirendi pont:
Folyószámla hitelkeret igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti a

folyószámla hitelkeret igényléséről szóló

előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy a hitelkeret igénylésére a pénzügyi likviditás

folyamatos biztosítása

érdekében van szükség.
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, az előterjesztést elfogadásra javasolja.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
22/2014.(IV.29.) KT. 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

4.000.000,-

Ft

összegű

folyószámla-hirtelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. 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
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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. május 30.

4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2014. május 9-én
ismét lesz „Te Szedd” szemétszedési akció, melyre mindenkit szeretettel vár.

Mivel több bejelentés nem hangzott el, így a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 20
perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária

Balogh Csilla

polgármester

jegyző

Csányi András

Sárkány Sándor

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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