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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 21-én megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna képviselő, Csányi András
képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő,
Vágó Lajos János képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné
Meghívottak:
Valánszki Róbert Dévaványa polgármestere, Lövei Sándor körzeti megbízott, Szűcsné Horváth Margit
pénzügyi irodavezető, Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelent képviselőket, meghívott
vendégeket, valamint a megjelent lakosokat.
Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. A választásról szóló tájékoztatás
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Az alpolgármesterek megválasztása (titkos szavazással)
Javaslattevő: Kovács Mária polgármester, a titkos szavazást levezeti a képviselőtestület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság
7. Az alpolgármesterek eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
8. A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: alpolgármester
9. A polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: alpolgármester
10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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11. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. Az Önkormányzati bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. A bizottságok nem képviselő-tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Kovács Mária polgármester
14. Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
15. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás
Előadó: Kovács Mária polgármester
16. Bejelentések
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván. A
polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazatást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
56/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014.
október 21-én tartandó alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. A választásról szóló tájékoztatás
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
4. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Az alpolgármester megválasztása (titkos szavazással)
Javaslattevő: Kovács Mária polgármester, a titkos szavazást levezeti a
képviselő-testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottság
7. Az alpolgármester eskütétele, az esküokmány aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke
8. A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: alpolgármester
9. A polgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: alpolgármester
10. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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11. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. Az Önkormányzati bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. A bizottságok nem képviselő-tagjainak az eskütétele, az esküokmányok
aláírása
Előadó: Kovács Mária polgármester
14. Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
15. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő
delegálás
Előadó: Kovács Mária polgármester
16. Bejelentések
1. napirendi pont:

A választásról szóló tájékoztatás
Kovács Mária polgármester az 1. napirendi pontnak megfelelően felkéri Sebestyén Józsefnét a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a választás eredményéről.
Sebestyén Józsefné HVB elnöke:

„Tisztelt alakuló önkormányzati Képviselő-testület!
Tájékoztatni szeretném Önöket a 2014. október 12-én lezajlott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásának végleges eredményéről.
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor 1079 fő volt,
szavazóként 667 fő jelent meg, ami 62 %-os részvételt jelent.
A polgármester választáson összesen 661 érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok.
Ebből Csányi András független jelölt
176,
Galambos István független jelölt
145,
Bálint Józsefné független jelölt
92, és
Kovács Mária független jelölt
248 szavazatot kapott.
Ecsegfalva község polgármesterének a választók Kovács Mária független jelöltet választották.
A helyi önkormányzati képviselők választásán 656 db érvényes szavazólapon összesen 3261
db érvényes szavazatot adtak le a megjelent választópolgárok az alábbiak szerint:
Nagy Andrásné
Piros Károlyné
Konczi Mihály
Kiss Lajos
Papp Zoltánné
Erdős Istvánné
Kovács János

független
független
független
független
független
független
független

41
137
83
135
23
104
130
3

Füleki Elek
Galambos István
Sárkány Sándor József
Bálint Józsefné
Kolláth András
Csécsei Gyula
Csányi András
Hegyi Ferencné
Gaál Marianna
Kis Mária
Kovács Attila
Dr. Bogdán Mihály
Fogarasi András
Váradi István
Oszlánczi Ignác
Papp Gyuláné
Bálint Sándor József
Vágó Lajos János

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

126
304
239
140
42
50
207
172
260
58
102
110
115
150
127
68
77
261

A leadott szavazatok alapján az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választáson a
6 legtöbb szavazatot elért, így képviselői mandátumot szerzett személyek a következők:
Galambos István
független
Sárkány Sándor József
független
Csányi András
független
Hegyi Ferencné
független
Gaál Marianna
független
Vágó Lajos János
független
A megválasztott helyi önkormányzati képviselők és polgármester munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánok.
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyve alapján határozatban
mondta ki, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás Ecsegfalván
érvényes és eredményes lett. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn belül
kifogást, illetve fellebbezést az eredményt megállapító határozat ellen nem nyújtottak be,
ezért a választás eredménye jogerőssé vált.
Tisztelt Alakuló ülés!
A Helyi Választási Bizottság nevében megköszönöm mindazoknak a munkáját, akik
közreműködtek az önkormányzati választás szakszerű, törvényes és zökkenőmentes
lebonyolításában.”
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást.
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2. napirendi pont:
A képviselők eskütétele, az esküokmányok aláírása
Sebestyén Józsefné a HVB elnöke kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni
Felkéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani:

„Én,

………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva Község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
– Eskütétel –

Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő: megállapítja, hogy a
képviselők a törvényben meghatározott esküt letették.
A képviselők az eskü letételét követően az esküokmányokat és az eskütételről szóló
jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
3. napirendi pont:
A polgármester eskütétele, az esküokmány aláírása
Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő: kéri, hogy a jelenlévők az
eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Felkéri Kovács Mária polgármestert, hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani:
Az eskü szövege:

„Én, Kovács Mária becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
– Eskütétel –
Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő: megállapítja, hogy a
polgármester a törvényben meghatározott esküt letette.
A polgármester az eskü letételét követően az esküokmányt és az eskü letételéről szóló
jegyzőkönyvet aláírja,. amely a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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4. napirendi pont:

A polgármesteri program ismertetése
Kovács Mária polgármester ismerteti a 2014. – 2019. évekre vonatkozó programját.
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az elkövetkezendő 5 év folyamán munkásságom alatt folytatni szeretném a megkezdett
munkálatokat, melynek településünk fejlődése, az itt élő lakosság életszínvonalának javítása a
cél. Az önkormányzati munkálatokba a lakosságot széles körben be szeretném vonni annak
érdekében, hogy láthatóvá váljon mindenki számára, a cél az itt élő lakosság életminőségének
javítása, jobbá tétele. Legfontosabb feladatunk a település működőképességének fenntartása, a
lehetőségek szerinti fejlesztése.
El kell érni, hogy Ecsegfalva minden lakosa elégedetten éljen lakóhelyén. Fontos feladatnak
tartom a hagyományőrzést (hiszen ez a híd a jelen és a múlt között) valamint a környezeti
értékek megóvását.
I. Gondoskodó Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzata Kötelező Feladatainak teljesítésének ismertetése:
Ivóvíz:
Az egészséges ivóvíz-ellátás folyamatos biztosítása érdekében az eddiginél szorosabb
együttműködést kívánok megvalósítani az Alföldvíz Zrt-vel és a helyi vízművel. Az idei
évben a „Békési Ivóvízminőség- Javító Program” keretin belül megkezdődött a beruházás,
mely az aradi víz helyett egy újonnan kialakított hálózaton keresztül kapja településünk az
egészséges ivóvizet.
Óvoda,iskola:
Az óvodai nevelés önálló intézményként valósul meg Ecsegfalva településen, az általános
iskolai oktatás pedig a KLIK szoros együttműködésével. Továbbra is törekedni fogok arra,
hogy a gyermekek, fiatalok számára az eddigi évekhez hasonlóan minél több
közösségfejlesztő és egyéb programok, foglalkoztatások jöjjenek létre, mint például: sport nap
(Kihívás napja), lehalászás, készségfejlesztő tevékenységek a könyvtárban, Művelődési
Házban, stb. A diákok továbbra is részt vehetnek a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton,
illetve az Arany János Tehetséggondozó program. Ezen kívül érettségi előtt álló diákok
számára biztosítva van a gyakorlati óra megszerzése, nyári szünet alkalmával diákok
foglalkoztatása önkormányzatunknál.
Egészségügy:
Egészségügyi és szociális alapellátás folyamatos településünkön. Jelenleg dr. Gyergyói László
háziorvos és Pappné Tál Erika látja el a háziorvosi szolgálatot. A rendelő korszerűsítése
folyamatban van, eddig több új életmentő eszköz került beszerzésre (új EKG, defibrillátor),
amely a betegek életmentő beavatkozásaihoz elengedhetetlen. Az orvosi centrumban
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háziorvosi, fogorvosi és védőnői ellátás van. Ezen kívül településünkön házi segítségnyújtás,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat üzemel.
Ecsegfalván élő hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők segítésére, életkörülményeinek
javítására évente több alkalommal kerül kiosztásra segély csomagok (pl: szociális célú tűzifa,
EU Élelmiszersegély- évente 2 alkalommal, Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány
jóvoltából kisállat és vetőmagcsomag, Mikulás csomag, stb)
Közvilágítás:
A helyi közszolgáltatások területén az EC Multienergie jóvoltából korszerű LED lámpák
biztosítják az éjszakai világítást, mely rendkívül energiatakarékos.
Közutak:
A helyi közutak állapot-javítása érdekében pályázati lehetőségek útján járdafelújításra került
sor, illetve az útburkolat nélküli utcák szórt kővel való felszórása valósult meg.
A jövőben Dévaványa Város Önkormányzattal közösen felújításra kerül az Ecsegfalvát és
Dévaványát összekötő 4205 számú útszakasz.
Köztemető:
A köztemetőket továbbra is önkormányzati fenntartásban üzemeltetjük, javítgatjuk. Padok
kihelyezésével biztosítjuk az oda látogatók kényelmét. Rendszerint a közfoglalkoztatottak
bevonásával ingyenes segítségnyújtást is biztosítunk.
Hulladéktelep- rekultivációja:
A köztisztaság, településtisztaság területén kötelező feladatunk a hulladéktelep rekultivációja,
mely előre láthatólag 2015. májusára befejeződik.
Közbiztonság:
A közbiztonság javítása terén erkölcsi és anyagi támogatást nyújtunk a helyi Polgárőrség
Közhasznú Szervezetnek illetve helyiséget biztosítunk mind részükre, mind a helyi körzeti
megbízott részére. Támogatjuk a polgárőrség és rendőrség közös munkáját. Ezen kívül helyi
térfigyelő kamerarendszer kialakítása valósult meg, amennyiben pályázati úton bővítésre
lehetőség nyílik, mindenképp arra törekszünk, hogy ennek a rendszernek a fenntartása és
funkcionális korszerűsége adott legyen.
Közösségi élet:
A sport és közművelődés egyik legmeghatározóbb színtere a Művelődési Ház illetve a nemrég
felújított, korszerű berendezésekkel gazdagított Közművelődési Könyvtár. Tanfolyamok,
különböző fórumok adott helyet a Művelődési Ház. Ezen kívül számos közösségfejlesztő
rendezvénynek zajlott le. Helyszínül szolgál a helyi egyesületek, szervezetek rendezvényeinek
megtartására is egyaránt.
Könyvtárunk nemcsak az olvasók, internetezni vágyók szükségleteit elégíti ki, hanem itt
fogadja ügyfeleit a falugazdász illetve a TAPPE Kft. munkatársa is a településen élők
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elősegítésére. Önkormányzatunknál minden szerdán a Gyomaendrődi Járási Hivatal
ügysegédje fogadja az ügyfeleket.
Továbbra is fenntartjuk a jó kapcsolatot Kommandó testvértelepülésünkkel.
Foglalkoztatás, munkahelyteremtés:
Sajnos településünkön nehéz helyzetben vannak a munkanélküliek, mivel elhelyezkedésre
kevés lehetőség adódik településünkön, illetve a környező városokban. A település
mezőgazdasági helyzetét kihasználva igyekszem elérni, hogy a településünkön élők minél
szélesebb körben juthassanak pályázati lehetőségek elnyeréséhez, mezőgazdasági
támogatások felvételéhez mind Európai Uniós, mind hazai támogatások körében a racionális
földhasználathoz igazodva.
A közmunkaprogram egy áthidaló lehetőség a munkanélküliek világában, továbbra is
fejleszteni kívánom a közfoglalkoztatás lehetőségeit kihasználva, Ecsegfalva
életszínvonalának növelését.
Sajtó:
Törekszem arra, hogy Ecsegfalva minél ismertebb legyen a megyében, vagy azon is túl. A
település arculatának bemutatása érdekében a www.ecsegfalva.hu honlapot kívánom
felhasználni az elektronikus sajtó megnyilvánulásaként, különböző baráti társaságok
meghívása útján a személyes kapcsolatok révén szeretném elérni,hogy az itt élők és az innen
elszármazottak között lévő kapcsolat minél szorosabb maradjon.
Ünnepek:
Ecsegfalva Község Önkormányzata a lakossággal együtt méltó módon ünnepli Magyarország
összes állami ünnepét, megemlékezését.
Turizmus:
A közeli Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében lévő Réhelyi- látogatóközponttal szoros
kapcsolatot ápolunk, melyet a jövőben is szeretnék fenntartani, hogy továbbra is minél több
kiránduló programot tudjunk nyújtani az itt élők számára.
Ügyfélbarát szolgálatok a közszférában:
Alapvető célkitűzés, hogy az intézmények ügyeiket a jogszabályok keretei között gyorsan,
segítőkész és felesleges bürokrácia nélkül oldják meg. Alapvető követelmény a törvényes,
szakszerű és minőségi jogalkalmazás, az ügyintézés színvonalának folyamatos emelése. Az
ügyfeleink igényeihez igazodó ügyfélfogadási rendet alakítottunk ki. Az ügyfelek
problémáinak megoldására törekszünk, ennek érdekében igyekszünk minél szélesebb körű
tájékoztatást adni.
Az elmúlt négy év polgármesteri teendőim ellátása érdekében törekedtem a praktikus és
gazdaságos településüzemeltetésre, mely tevékenységemet a jövőben is folytatni kívánom!
További fejlesztések
2014-2019
8

TOP forrás felosztás:
Ezen belül szeretném felújítani az óvoda épületét, illetve korszerűsíteni és szintén felújítani az
önkormányzat és Művelődési Ház épületét.
Inkubátor csarnok építését tervezem, amellyel elősegítem a településre érkező és több embert
foglalkoztatni kívánó társaságokat. Ezzel helyt adva, egy igényes és munkahelybarát épülettel,
melyben az emberi szükségletek kielégítésére minden lehetőség adott (mosdó, kulturált
helyiségek).
Közös intézkedések:
Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatallal közösen felújításra kerül az Ecsegfalvát és
Dévaványát összekötő 4205 számú útszakasz.
Szennyvíz:
Ecsegfalva településen talán a legnagyobb problémát a szennyvíz elhelyezése jelenti, melyre
sürgető megoldást kell találni közös munkával a településünkön lakók igényeinek
megfelelően. Ezeknek a problémáknak a kezelése a legfontosabb önkormányzatunk számára,
melyre ezután külön figyelmet kell ráfordítani.”
Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy polgármesteri programját megvitatni, majd
elfogadni szíveskedjenek.
Galambos István képviselő:
Úgy érzi, a programja alapjaiban jó. Ha ennek nagy részét meg tudják valósítani, az előnyére
válik a településnek. Az útburkolatok felszórásával kapcsolatosan az a véleménye, hogy
szakértők bevonását érdemes lenne igénybe venni. Úgy érzi, hogy ez egy nagyon gyorsan
végrehajtott dolog volt. Szerinte kárba veszhet a belefektetett pénz, mert a talaj nem lett
megfelelően előkészítve. Érdemes lenne egy kicsit körültekintőbben eljárni.
Örül annak, hogy Polgármester Asszony programjában benne szerepel, hogy az
önkormányzati munkálatokba a lakosságot be kívánja vonni. Ezt maximálisan támogatja.
Kovács Mária polgármester megköszöni Galambos István képviselő úr hozzászólását.
Csányi András képviselő:
Úgy gondolja, hogy a TOP-os források felhasználását újra kellene gondolni. Véleménye
szerint nem egy inkubátorházat kellene létrehozni, hanem a kerékpár utat kellene felújítani,
amelyre sokkal nagyobb szüksége van a lakosságnak.
Kovács Mária polgármester megköszöni Csányi András képviselő hozzászólását és elmondja,
hogy a TOP-os források a kerékpár út építését nem támogatják. Véleménye szerint mindig azt
a pályázati célt kell kihasználni, ami adott.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

57/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014- 2019.
évekre vonatkozó polgármesteri programot elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
5. napirendi pont:
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Balogh Csilla jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Balogh Csilla jegyző:

Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos előterjesztést
és a rendelettervezetet a jelenlévők részére megküldték.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § (1)
bekezdése alapján:
„A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármesterhelyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ,
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.”
Ecsegfalva Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a képviselő-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos
szavazással a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére (egy) alpolgármestert
választ.
Az alakuló ülést megelőző képviselői egyeztetésen született megállapodás szerint a képviselőtestület két társadalmi megbízatású polgármester kíván választani.
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A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell
szabályoznia a képviselő-testületnek, így az alpolgármesterek megválasztása során az
SZMSZ-ben foglalt szabályokra is figyelemmel kell lennie (adott esetben módosítani
szükséges az ide vonatkozó szabályokat.)
Az előterjesztett SZMSZ módosítás alapján a képviselő-testület a polgármesteri munka
segítésére és folyamatosságának biztosítására két társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ, illetve szabályozásra került, hogy a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek
egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke
látja el a testületi ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az SZMSZ-ben rendelkezni kell arról, hogy az alpolgármesterek főállású alpolgármesterként
vagy társadalmi megbízatásba végzik tevékenységüket. Ebben változás nem történt.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottsági szerkezet nem változik. A
képviselő-testület megválasztott tagjainak névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
Hamarosan sort kell keríteni a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó átdolgozására, addig
viszont az önkormányzati rendelet módosítása során javaslom hatályon kívül helyezni a
rendeletből a polgármester, alpolgármester helyettesítésére, a közjegyzőre illetve a
polgármesteri hivatalra vonatkozó szabályozásokat mivel ezek idejét múltak, ellentétesek a
Mötv. rendelkezéseivel is.
Kéri, hogy a Képviselő-testület a két társadalmi megbízatású polgármester megválasztásának
érdekében fogadja el az önkormányzati rendeletet.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és az előterjesztett rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete
a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.
(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv sz. melléklete tartalmazza.)
6. napirendi pont:

Az alpolgármesterek megválasztása (titkos szavazással)
Kovács Mária polgármester a 6. napirendi pontnak megfelelően elmondja, hogy két
alpolgármester megválasztására fog sor kerülni.
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Elsőként Gaál Marianna képviselőt javasolja társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztani 5 év időtartamra.
Megkérdezi Gaál Marianna képviselőt, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján
vállalja-e a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését?
Gaál Marianna képviselő:
Igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi megbízatású
alpolgármesteri tisztséget. Nem kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.
Kovács Mária polgármester megkéri Balogh Csilla jegyzőt, tájékoztassa a képviselőtestületet.
Balogh Csilla jegyző
Elmondja, hogy az érintett képviselőnek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében be kell jelenteni a képviselőtestületnek személyes érintettségüket.
A törvény értelmében a képviselő-testület az érintett képviselőt a döntéshozatalból kizárhatja.
Elmondja, hogy a képviselő-testületnek konzekvens döntést kell hoznia, mivel nemcsak
alpolgármestert választanak a mai ülésen, hanem bizottsági elnököket, valamint bizottsági
tagokat is, az Ő esetükben is fennáll a személyes érintettség.
Kovács Mária polgármester: Megköszöni Balogh Csilla jegyzőnek az elmondottakat, és átadja
a szót Gaál Marianna képviselőnek.
Gaál Marianna képviselő:
Bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.
Kovács Mária polgármester: Javasolja, hogy Gaál Marianna képviselőt a döntéshozatalból ne
zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Gaál Marianna képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
58/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Gaál Marianna képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Kovács Mária polgármester: Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során
Gaál Marianna képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
59/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Gaál Marianna
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.
Határidő: azonnal
Kovács Mária polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai sorából hozzanak létre
szavazatszámláló bizottságot, amely a titkos szavazást lebonyolítja.
A polgármester a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Hegyi Ferencné képviselőt,
taginak pedig Galambos István, Sárkány Sándor és Vágó Lajos képviselőket.
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
Megállapítja, hogy más javaslat nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért az előterjesztett javaslattal a titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló
bizottságra vonatkozóan, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
60/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármesterek
személyének megválasztására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló
bizottságot hoz létre, amely a titkos szavazást lebonyolítja.
A szavazatszámláló bizottság elnöke:
Hegyi Ferencné képviselő
A szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Galambos István képviselő
Sárkány Sándor képviselő
Vágó Lajos képviselő
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A képviselő-testület megbízza a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás
lebonyolításával.
Felelős:
Hegyi Ferencné a bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Kovács Mária polgármester:
Megkéri a képviselő-testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Az elrendelt szünet alatt a szavazólapot készítsék el és a titkos szavazást bonyolítsák le.
Hegyi Ferencné a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
szavazólap elkészült, amelyre Gaál Marianna neve került fel és kiosztja a 7 képviselő részére.
A bizottság elnöke megkéri a képviselőket, hogy a részükre kiadott szavazólapot töltsék ki és
a szomszéd helyiségben elhelyezett urnába dobják be.
A szavazás lebonyolítása folyamatban van.
A szavazás lebonyolításra került.
Kovács Mária polgármester:
Megkéri Hegyi Ferencnét a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a
jelenlévőkkel a szavazás eredményét.
Hegyi Ferencné a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő: Elmondja, hogy az
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai sorából létrehozott titkos szavazást lebonyolító
szavazatszámláló bizottság az alpolgármester jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat
elkészítette és a jelenlévő 7 fő önkormányzati képviselőnek a szavazás lebonyolítása előtt
átadta.
A titkos szavazás lebonyolítására a Művelődési Ház nagyterme melletti irodában lezárt urnát
helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.
A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a
szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg:
Gaál Marianna
6 érvényes szavazatot kapott.
Az érvénytelen szavazatok száma: 1
A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6
érvényes szavazattal Gaál Mariannát alpolgármesternek megválasztotta.
Hegyi Ferencné gratulál Gaál Marianna alpolgármesternek.
Kovács Mária polgármester a szavazás eredményének megismerése után ismerteti a
képviselő-testület határozatát, mely szerint 6 érvényes szavazattal Gaál Marianna képviselőt
az alpolgármesteri tisztségre megválasztotta.
61/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
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Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 6
érvényes szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Gaál Mariannát
választotta meg.

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.
Kovács Mária polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, majd javaslatot tesz
második társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására. Javasolja Csányi András
képviselőt megválasztani az elkövetkezendő 5 évre.
Megkérdezi Csányi Andrást, hogy, hogy kedvező képviselő-testületi döntés alapján vállalja-e
a tisztséget, valamint kéri-e a zárt ülés elrendelését?
Csányi András képviselő Igen, kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja a társadalmi
megbízatású alpolgármesteri tisztséget. Nem kéri, hogy zárt ülést rendeljenek el.
A képviselő bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.
Kovács Mária polgármester: Javasolja, hogy Csányi András képviselőt a szavazásból ne
zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Csányi András képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Csányi András képviselőt személyes érintettsége miatt, – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Kovács Mária polgármester:
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Kéri, hogy Aki egyetért azzal, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester titkos
megválasztása során Csányi András képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra, az
kézfelnyújtással jelezze.

Szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

63/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
társadalmi megbízatású alpolgármester titkos megválasztása során Csányi András
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra.
Határidő: azonnal
Kovács Mária polgármester:
Megkéri a képviselő-testület tagjai sorából létrehozott szavazatszámláló bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
Az elrendelt szünet alatt a szavazólapot készítsék el és a titkos szavazást bonyolítsák le.
Hegyi Ferencné a szavazatszámláló bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a
szavazólap elkészült, amelyre Csányi András neve került fel és kiosztja a 7 képviselő részére.
A bizottság elnöke megkéri a képviselőket, hogy a részükre kiadott szavazólapot töltsék ki és
a szomszéd helyiségben elhelyezett urnába dobják be.
A szavazás lebonyolítása folyamatban van.
A szavazás lebonyolításra került.
Kovács Mária polgármester:
Megkéri Hegyi Ferencnét a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a
jelenlévőkkel a szavazás eredményét.
Hegyi Ferencné a szavazatszámláló bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai sorából létrehozott titkos
szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság az alpolgármester jelölt nevét tartalmazó
szavazólapokat elkészítette és a jelenlévő 7 fő önkormányzati képviselőnek a szavazás
lebonyolítása előtt átadta.
A titkos szavazás lebonyolítására a Művelődési Ház nagyterme melletti irodában lezárt urnát
helyeztek el, melynek üres voltáról a bizottság tagjai együttesen meggyőződtek.
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A szavazás megtörténte után a bizottság tagjai az urnát közösen felbontották, a
szavazólapokat megszámolták és az alábbi szavazati eredményt állapították meg:
Csányi András

5 érvényes szavazatot kapott.

Az érvénytelen szavazatok száma:

2

A titkos szavazást követően a bizottság elnöke megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5
szavazattal Csányi András alpolgármesternek megválasztotta.
A Bizottság nevében gratulál a megválasztott alpolgármesternek.
Kovács Mária polgármester:
A szavazás eredményének megismerése után ismerteti a képviselő-testület határozatát, mely
szerint 5 érvényes szavazattal Csányi András képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
64/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 5
érvényes szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek Csányi Andrást
választotta meg.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A szavazólapok a jegyzőkönyv eredeti példányához vannak csatolva.
Kovács Mária polgármester:
Gratulál az alpolgármesternek a megválasztásához és jó munkát kíván részére.
7. napirendi pont:
Az alpolgármesterek eskütétele, az esküokmányok aláírása
Kovács Mária polgármester: Átadja a szót Sebestyén Józsefnének, és megkéri, hogy az
eskütételt bonyolítsa le.
Sebestyén Józsefné HVB elnöke: esküvevő – kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez
szíveskedjenek felállni.
Felkéri Gaál Marianna és Csányi András alpolgármestereket, hogy az eskü szövegét
szíveskedjenek utána mondani:
Az eskü szövege:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
– Eskütétel –
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Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő – megállapítja, hogy az
alpolgármesterek a törvényben meghatározott esküt letették.
A Helyi Választási Bizottság elnöke megkéri az alpolgármestereket az esküokmányok,
valamint az eskütételről készült jegyzőkönyv aláírására.
(Az alpolgármesterek az esküokmányokat és a jegyzőkönyvet aláírták, amelyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

8. napirendi pont:
A polgármester illetményének megállapítása
Kovács Mária polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.
Gaál Marianna alpolgármester – javasolja, hogy Kovács Mária polgármestert a
döntéshozatalból ne zárják ki.
Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Kovács Mária polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag,
6 igen szavazattal,
ellenszavazat és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
65/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Kovács Mária polgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Gaál Marianna alpolgármester

Határidő:

azonnal

Gaál Marianna alpolgármester:
Elmondja, hogy az alakuló ülés egyik napirendi pontja a polgármester illetményének
megállapítása, melyet a képviselő-testület állapít meg az alábbi jogszabályok alkalmazásával.
A főállású polgármester illetményének összege
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Mötv.) 2011. évi
CLXXXIX törvény 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy
társadalmi megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül
biztosítja ezt a lehetőséget. A főállású polgármester illetménye a megyei jogú város
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polgármester illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra, amelynek összege
megegyezik a helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével (Mötv.
71. § (2)bek., Kttv. 224. §).
A helyettes államtitkár illetményének levezetése:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló( továbbiakban: Kttv) 2011. évi CXCIX. törvény 224. §
(1-3)bekezdése állapítja meg a
„(1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az
alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.”
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerülhet megállapításra
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4)
bek.).
Fentiek szerint a számítás:
Az illetményalap 38 650,- Ft *9 =347.850,- Ft
Illetménykiegészítés az alapilletmény 50%-a = 347.850,- *50 % = 173.925,- Ft
Illetménypótlék az alapilletmény 65 %= 347.850,- Ft*65 % = 226.103,- Ft
A főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerül megállapításra, amely 747.727,- Ft, melynek 40 %-ra lesz jogosult a
polgármester.
Ecsegfalva község önkormányzat polgármesterének illetménye jogszabály alapján a
299.151,- Ft
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést a
javaslat alapján.
Az alpolgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy polgármester illetménye jogszabály alapján a 299.151,- Ft legyen, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
– 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a következő határozatot:
66/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Mária
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától 299.151,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős:
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint
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9. napirendi pont:
A polgármester költségtérítésének megállapítása
Kovács Mária polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján.
Gaál Marianna alpolgármester – javasolja, hogy Kovács Mária polgármestert a
döntéshozatalból ne zárják ki.
Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Kovács Mária polgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri, az
kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
67/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Kovács Mária polgármestert személyes érintettsége miatt, – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:
Gaál Marianna alpolgármester
Határidő: azonnal
Gaál Marianna alpolgármester elmondja, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján:
„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”
A szabályozás módosult, költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – nincs
lehetőség.
A jogszabályi előírások szerint a polgármester illetménye 501-1500 fő lakosságszámú
település esetében havi bruttó 299 151 Ft.
A fentiek értelmében a polgármester havonta 44 873 Ft költségtérítésre jogosult.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg!
Az alpolgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait.
Aki egyetért azzal, hogy Kovács Mária polgármester részére2 014. október 12. napjától
illetménye 15%-áig terjedő költségtérítést állapítsanak meg, amely összegszerűen 44 873 Ft,
kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag,
ellenszavazat és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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6 igen szavazattal,

68/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Kovács
Mária polgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye 15%-áig terjedő
költségtérítést állapít meg, amely 44 873 Ft.
Felelős:
Határidő:

-

10. napirendi pont:
Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Gaál Marianna alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják
ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Gaál Marianna alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
69/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Gaál Marianna alpolgármestert személyes érintettsége miatt, –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. §
(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Ezt követően Csányi András alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester – javasolja, hogy Csányi András alpolgármestert a szavazásból
ne zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Csányi András alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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70/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Csányi András alpolgármestert személyes érintettsége miatt, –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. §
(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése a következőket
mondja ki:
„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.”
A társadalmi megbízatású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (5) bekezdésében van
meghatározva az alábbiak szerint:
„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
A polgármester illetménye 299 151 Ft. Ezen összeg 50 %-a 149 576 Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja tehát a 149 576 Ft 70 – 90 %-a között
állapítható meg.
A határozati javaslatban a 70 %-os szorzóval számoltuk az alpolgármester tiszteletdíját, amely
így 104 703 Ft.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést!
Kovács Mária polgármester megkéri, hogy aki i egyetért azzal, hogy Gaál Marianna
alpolgármester tiszteletdíját 104 703 - Ft/hó összegben állapítsák meg, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

tartózkodással –

71/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gaál
Marianna alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2014.
október 12. napjától. Ezen időponttól tiszteletdíját 104 703 Ft összegben állapítja
meg.
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A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Balogh Csilla, jegyző
Határidő: értelem szerint
Kovács Mária polgármester megkéri, hogy aki i egyetért azzal, hogy Csányi András
alpolgármester tiszteletdíját 104 703 - Ft/hó összegben állapítsák meg, az kézfelnyújtással
jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással –
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
72/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csányi András
alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2014. október 12.
napjától. Ezen időponttól tiszteletdíját 104 703 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Balogh Csilla, jegyző
Határidő: értelem szerint
Ezt követően Gaál Marianna alpolgármester nyilatkozik arról, hogy a 104.703,-Ft/hó összegű
alpolgármesteri tiszteletdíjából 66.203,-Ft/hó összegről lemond.
(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Gaál Marianna
alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.
Ezt követően Csányi András alpolgármester nyilatkozik arról, hogy a 104.703,-Ft/hó összegű
alpolgármesteri tiszteletdíjából 66.203,-Ft/hó összegről lemond.
(Az írásos nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Csányi András
alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.
11. napirendi pont:
Az alpolgármesterek költségtérítésének megállapítása
Gaál Marianna alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester – javasolja, hogy az alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják
ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
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Aki egyetért azzal, hogy Gaál Marianna alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
73/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Gaál Marianna alpolgármestert személyes érintettsége miatt, –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. §
(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Ezt követően Csányi András alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester – javasolja, hogy Csányi András alpolgármestert a szavazásból
ne zárják ki.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért azzal, hogy Csányi András alpolgármestert a döntéshozatalból ne zárják ki kéri,
az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
74/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintett bejelentése
alapján – Csányi András alpolgármestert személyes érintettsége miatt, –
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. §
(1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

azonnal

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján:
„A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Az alpolgármester tiszteletdíja 149 576 Ft 70 – 90 %-a között állapítható meg.
A határozati javaslatban a 70 %-os szorzóval számoltuk az alpolgármester illetményét, amely
így 104 703 Ft.
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A 104 703 Ft 15 %-a 15 705 Ft.
A fentiek értelmében az alpolgármesterek havonta 15 705 Ft költségtérítésre jogosultak.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg!
Kovács Mária polgármester megkéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gaál Marianna
alpolgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye 15%-áig terjedő költségtérítést
állapítsanak meg, amely 15 705 Ft, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazást követően megállapítja,hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal 1
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a következő határozatot:

75/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Gaál
Marianna alpolgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye 15%-áig
terjedő költségtérítést állapít meg, amely 15 705 Ft.
Felelős:
Határidő:

-

Kovács Mária polgármester ismételten szavazásra kéri a képviselőket. Kéri, hogy aki egyetért
azzal, hogy Csányi András alpolgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye
15%-áig terjedő költségtérítést állapítsanak meg, amely 15 705 Ft, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Szavazást követően megállapítja,hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal 1
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a következő határozatot:

76/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Csányi
András alpolgármester részére 2014. október 12. napjától illetménye 15%-áig terjedő
költségtérítést állapít meg, amely 15 705 Ft.
Felelős:
Határidő:

-

Ezt követően Gaál Marianna alpolgármester nyilatkozik arról, hogy
költségtérítéséről lemond.
(Az írásos nyilatkozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

15.705,-Ft/hó

Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
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Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Gaál Marianna
alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.
Ezt követően Csányi András alpolgármester nyilatkozik arról, hogy
költségtérítéséről lemond.
(Az írásos nyilatkozatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

15.705,-Ft/hó

Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület Csányi András
alpolgármester nyilatkozatát tudomásul veszi.

12. napirendi pont:
Az Önkormányzati bizottsági tagok megválasztása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatában két bizottságot hozott létre. A települési
képviselőkkel folytatott előzetes egyeztetés alapján a képviselő-testület a bizottságok
elnevezésén és tagjainak létszámán nem kíván változtatni.
A Bizottságok elnökeire és tagjaira az alábbi javaslatot teszi:
Oktatási, Szociális és Gazdasági bizottság (létszám 5 fő)
elnöknek: Vágó Lajos
tagjainak: Csányi András
Galambos István
Sárkány Sándor képviselőket
és Sebestyén Józsefnét (mint külsős tagot) javasolja megválasztani.
Az Ügyrendi Bizottság (létszám 3 fő)
elnökének: Hegyi Ferencné
tagjainak: Gaál Marianna képviselőket
Tóth Lillát (mint külsős tagot) javasolja megválasztani.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Elsőként javasolja az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság megválasztását.

Vágó Lajos képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Csányi András képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
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Galambos István képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Sárkány Sándor képviselő – bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy Vágó Lajos képviselőt, Csányi András
alpolgármestert,, Galambos István és Sárkány Sándor képviselőket a döntéshozatalból ne
zárják ki.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
77/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintettek
bejelentése alapján – Vágó Lajos képviselőt, Csányi András alpolgármestert,
Galambos István képviselőt és Sárkány Sándor képviselőt személyes érintettségük
miatt – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

Kovács Mária polgármester javasolja az előterjesztés szerint az Oktatási, Szociális és Gazdasági
Bizottság megválasztását.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
78/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális és
Gazdasági Bizottság (tagjainak száma: 5 fő, melyből 4 fő képviselő)
Elnökének:

Vágó Lajos képviselőt

Tagjának:

Csányi András alpolgármestert
Galambos István képviselőt
Sárkány Sándor képviselőt
Sebestyén Józsefnét megválasztja.

Kovács Mária javaslatot tesz az ügyrendi Bizottság megválasztására.
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Gaál Marianna alpolgármester
bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése alapján.
Hegyi Ferencné képviselő bejelenti, hogy személyes érintettsége áll fenn Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése
alapján.
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt a döntéshozatalból ne zárják ki.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül –
meghozta a következő határozatot:
79/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az érintettek
bejelentése alapján – Gaál Marianna alpolgármestert, Hegyi Ferencné képviselőt
személyes érintettségük miatt – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében – a döntéshozatalból nem
zárja ki.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

Ezt követően Kovács Mária polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi
Bizottság elnökének Hegyi Ferencnét, tagjainak: Gaál Marianna alpolgármestert és Tóth Lillát
(mint külsős tagot) megválasszák, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
80/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság(
tagjainak száma 3 fő, amelyből 2 fő képviselő)
Elnökének: Hegyi Ferencné képviselőt
Tagjainak: Gaál Marianna alpolgármestert
Tóth Lillát megválasztja.
13. napirendi pont:
A bizottságok nem képviselő-tagjainak az eskütétele, az esküokmányok aláírása
Kovács Mária polgármester kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána
mondani:
Az eskü szövege:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
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bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
-

Eskütétel –

Kovács Mária polgármester, esküvevő: megállapította, hogy a bizottságok nem képviselő
tagjai a törvényben meghatározott esküt letették.
A bizottságok nem képviselő tagjai az eskü letételét követően az esküokmányokat aláírják.
Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

14. napirendi pont:
Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján:
„A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
Ezen törvényi felhatalmazás alapján terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a helyi
önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetet, amely a következő tiszteletdíj összegeket tartalmazza:
- A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíja): 28.000,-Ft
- Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság
esetén is – havi 7.000,-Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.
- A Bizottság elnökét az alapdíjon felül – több tisztség és bizottsági tagság esetén is –
havi 10.500,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 7.000,-Ft.
A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a bizottság
tagjának elnökének járó alapdíjon felüli tiszteletdíj, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.
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Kéri, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el az önkormányzati rendelettervezetet a tiszteletdíjakról.
A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra kéri a képviselőket.
Aki egyetért az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
15. napirendi pont:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntést kell hoznia azzal kapcsolatban, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában ki fogja képviselni Ecsegfalva községet.
A korábbi gyakorlattól eltérően már nem automatikusan delegálódik a polgármester személye
a Társulási Tanácsba. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 94. § (2) bekezdése értelmében a társulási tanácsot a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.
Annak érdekében, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és az általa fenntartott
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ne kerüljön
működésképtelen állapotba, a társulást alkotó települések képviselő-testületeinek döntését
követően a legrövidebb határidő kitűzésével szükséges a Társulási Tanács ülését összehívni,
ahol a delegált tagok a saját soraikból megválasztják a Társulási Tanács Elnökét.
Kéri, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hozzon döntést a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsába delegált személyről.
Javasolja a polgármester delegálását, akadályoztatása esetére pedig Gaál Marianna és Csányi
András alpolgármestereket.
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el.
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Szavazásra kéri a képviselőket.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
81/2014.(X.21.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdésében foglaltakat – Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsába tagként Kovács Mária polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését Gaál Marianna és Csányi
András alpolgármesterek látják el.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntést tartalmazó határozatot a
Társulás részére haladéktalanul küldje meg.
Felelős: Balogh Csilla jegyző
Határidő: azonnal

16.napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni?
Galambos István képviselő:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az elkövetkezendő 5 évben mit kíván megvalósítani
képviselőként:
Általánosságban:
- A lakossággal való közvetlenebb kapcsolat kiépítése,
- Tanácsadói kör kialakítása (szakértők felkérése a döntések előkészítésébe)
- Települési stratégia kidolgozása (erősségek- gyengesége, lehetőségek- veszélyek
feltérképezése)
- Helyi információs újság elkészítése.
- Kapcsolattartás a közintézményekkel 8 iskola, óvoda 9, civil szervezetekkel
- Többletbevételi források felkutatása és az ezzel kapcsolatos ügyek intézése
(tárgyalások, szerződés előkészítések, stb.)
- Emberi értékek felmérése (szaktudás, nyelvismeret, stb.), amely segítheti az
önkormányzat által kitűzött célok elérését.
- Rendezvényszervezésben való közreműködés ( a civil szférában megszerzett
tapasztalatai és kapcsolatai kamatoztatása).
- Sport és közösségi élet fejlesztése
- Hagyományőrzés
- Munkahelyteremtő ötletek kidolgozása, információgyűjtés más települések vezetőitől.
Konkrét javaslatai, melyeket szeretne részletesen kidolgozni:
- Fűtési költségcsökkentési lehetőségek kidolgozása (apríték tüzelés, bálás kazán, stb.)
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Alternatív tüzelőanyagok alkalmazása
Üzemanyag költség csökkentés (több lehetséges mód)
Brikettáló üzem megvalósításának a feltérképezése
Óvodában közlekedési tanpálya kialakítása
Zebra kialakítása (Műv. Ház, Óvoda)
Családi napközi,ű létrehozása, amennyiben megfelelő igény mutatkozik rá.
Fitodry Kft-vel együttműködés előkészítése gyógynövénytermesztéssel kapcsolatban
(közmunkaprogram bővítési lehetőség).
A fenti programjának megvalósításához kéri a képviselő-testület hozzájárulását és
véleményét.
-

Kovács Mária polgármester megköszöni Galambos István képviselő tájékoztatóját.
Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni?
Boda András a nyilvános alakuló ülésen résztvevő lakos kér szót.
Kovács Mária polgármester megadja a szót Boda Andrásnak.
Boda András:
Elmondja, hogy 2010-ben indult képviselőnek, és meg is választották, majd később
lemondott.
Kovács Mária polgármesternek akkor bizalmat szavazott, de úgy érzi 4 év elteltével, hogy
nem kellett volna, mert nem úgy végzi a munkáját, ahogy elvárta volna.
A képviselőktől annyit kér, hogy tegyék félre pillanatnyi érdekeiket, és a közösség érdekében
végezzék munkájukat.
Kovács Mária polgármester megköszöni Boda András hozzászólását, és úgy gondolja, hogy
eddig is teljes igyekezetével Ecsegfalva érdekét szolgálta.
Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület alakuló ülését 16 órakor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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