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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 25-én megtartott nyilvános 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:
Lövei Sándor körzeti megbízott.
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és Csányi András alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi

pontokat:
1. Kommunális adómérték felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A 2014.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetéséről beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása, költségvetési pótigényről
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Döntés az E-FORTE* Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0.2 település szerver,
korlátlan kliens licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás taggyűlési képviseletéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlési képviselete
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Körös-völgyi Konzorcium megnevezésű jogi személyiség nélküli társulás taggyűlési
képviselete
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsába delegálásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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11. Egyebek
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 szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
82/2014.(XI.25.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 25-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Kommunális adómérték felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A 2014.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetéséről beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása, költségvetési pótigényről
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Döntés az E-FORTE* Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0.2 település szerver,
korlátlan kliens licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás taggyűlési képviseletéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlési képviselete
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Körös-völgyi Konzorcium megnevezésű jogi személyiség nélküli társulás taggyűlési
képviselete
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsába delegálásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
11. Egyebek

1. napirendi pont:

Kommunális adómérték felülvizsgálata
Kovács Mária polgármester felkéri Balogh Csilla jegyzőasszony, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
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Balogh Csilla jegyző:
Elmondja, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor fontos a helyben képződő bevételek
számbavétele is. A helyben képződő bevételek közül is kiemelt jelentősége van a helyi
adóknak.
Amennyiben a Képviselő-testület valamelyik adónemben az emelés mellett dönt, úgy azt a
következő év január 1-től kell bevezetni.
Fő szabály, hogy az adó összegének emelése naptári éven belül nem növelheti az adóalanyok
adóterhét Amennyiben az adóteher bevezetése mellett dönt a Képviselő-testület azt, úgy kell
elfogadni, hogy legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis ilyen
döntés esetén legkésőbb 2014. december 2-ig ki kell hirdetni a helyben szokásos módon az
erről alkotott rendeletet.
Magánszemélyek kommunális adója
A jelenleg hatályos 10/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet értelmében településünkön az
adó jelenlegi mértéke 3.200,- Ft/év/ingatlan.
A 2014. évi kivetés alapján ez 1.961.069,- Ft előírást jelentett. Az előírás az az összeg, amely
az összes adóköteles ingatlan után kivetett adó összegét jelenti.
Ezen adónem törvényi felső mértéke jelenleg 17. 000,- Ft. A törvényi felső mérték és a
valorizáció együttesen határozza meg az adómaximumot, amely évenként központilag kerül
megállapításra, így 2015. január 1-től ennek mértéke 28.624 Ft/adótárgy. Tehát a maximumot
ennyiben lehetne megállapítani.
Ecsegfalva településen a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2005. január 1. óta
változatlanul 3.200,-Ft.
A környékbeli településeken az adó mértéke a következőképpen alakul:
Település
Bucsa
Dévaványa
Körösladány

Adómérték
3.000,-Ft/év
7.000,-Ft/év
2.000,-Ft/év

Információ
(Nem emelnek.)
(Nem emelnek.)
(A Henkel miatt magas az iparűzési adó
bevétel.)
Köröstarcsa
5.000,-Ft/év
(Nincs tudomása arról, hogy emelnek.)
Ecsegfalva településen az adózók száma ezen adónemet érintően 567. A kivetések száma 633.
(mivel van aki nyilatkozata alapján tulajdonrésze után adózik.)
2014. évben 1.961.069,-Ft bevétele származott az önkormányzatnak a magánszemélyek
kommunális adójából.
Az adó mértékének megállapítására vonatkozóan két alternatívát terjesztünk a Képviselőtestület elé:
„A” alternatíva
Az adó mértéke:
Az önkormányzat éves bevétele:
Többletbevétel:
4.000,-Ft/év
2.451.336,-Ft
490.207,-Ft
Az emelés 400,-Ft plusz kiadást jelent félévente a családoknak. Százalékos arányban
kifejezve 25 %-os emelést jelent.
„B” alternatíva
Az adó mértéke:
Az önkormányzat éves bevétele:
Többletbevétel:
4.500,-Ft/év
2.757.753,-Ft
796.684,-Ft
Az emelés 650,-Ft plusz kiadást jelent félévente a családoknak. Százalékos arányban
kifejezve 40 %-os emelést jelent.
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Iparűzési adó
Az iparűzési adóban az adóalapra vetített 2 %-os mérték a törvényi felső határ. Ecsegfalva
településen a 10/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelettel megállapított iparűzési adómérték:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2,0 %-a.
Tehát itt emelésre már nincs mód.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
a)
piacozó és vásározó kiskereskedelmi tevékenység végzése után naptári
naponként: 400,-Ft.
b)
építőipari, természeti erőforrás feltáró tevékenység végzése után naptári
naponként: 1.000,-Ft.
c)
bármely az a) és b) pontba nem sorolható tevékenység végzése után, ha
annak folytatásából a tevékenység végzője bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel,
naptári naponként: 1.000,-Ft.
d)
Kérem, hogy a Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és döntsön
a magánszemélyek kommunális adójának mértékéről. Az adó mértékének
megállapításakor indokolt azt is figyelembe venni, hogy a jövő évi költségvetés
tervezésekor az állam a szociális kiadásokból le kíván faragni oly módon, hogy az
önkormányzatokat terhelő önrész magasabb lesz mint a korábbi években. Az állam a
korábbi 90 % helyett csak 70 %-ban fogja finanszírozni ezeket a kiadásokat.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselők véleményét.
Csányi András alpolgármester:
A kormányzati politika célja, hogy fokozatosan kivonul a szociális ellátások
finanszírozásából. Nyilván ezt az önkormányzatoknak pótolni kell. Gondolkodott ezeken a
javaslatokon. Mivel az idő rövidsége miatt nincs lehetőség arra, hogy új adót vezessünk be.
így ez a két alternatíva marad. Véleménye szerint pedig lehet, hogy az lett volna a megoldás
hosszútávon. Látja, hogy nincs erre kidolgozva semmiféle koncepció.
Az adóemelés nem mindenkit egyformán súlyt, van akit ennyi emelés is súlyosan érint.
Egy új adó bevezetését egy olyan rétegre vetette volna ki, akik anyagilag nem érezték volna
meg.
Úgy érzi, hogy a lakosságnak ez nagy terhet jelent.
Vágó Lajos képviselő:
Azt nem érti, hogy eddig miért nem lett emelve?
Sárkány Sándor képviselő:
Ez az előző képviselő-testület bűne, hogy nem emelt. Lehetett volna minden évben 100-Ft-tal
emelni.
Nem nagy pénz 800,-Ft, de mégis csak 25 %-os emelés.
Vágó Lajos képviselő:
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Még azt sem tudjuk, hogy hogyan alakul a szociális kiadások finanszírozása, elébe megyünk a
dolgoknak. Felemeljük az adót, és nem tudjuk mennyi lesz a bevétel. Van-e egyáltalán
szükség rá?
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezető:
Tájékoztatásul elmondja, hogy annyit lehet tudni, hogy makrogazdasági szinten az
önkormányzatok támogatás 2 %-kal csökken. Az látszik, hogy önellátásra kényszerítik az
önkormányzatokat. Azt gondolja, hogy ebben a helyzetben nem engedheti meg a képviselőtestület, hogy ne emeljen adót, minden fillérre szükség van forrás oldalon.
Véleménye szerint a lakosok is látják, hogy mennyit fejlődött Ecsegfalva. ahhoz valamilyen
szinten hozzá kell járulnia a lakosságnak is.
Kovás Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri, hogy akinek véleménye van,
az mondja el.
Felteszi szavazásra az „A” alternatíva szerint, aki egyetért azzal, hogy 4.000,-Ft/év legyen a
magánszemélyek kommunális adója, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza )
2. napirendi pont:
A 2014.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester megkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Balogh Csilla jegyző:
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján jogosult
dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.
Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a
lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján).
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Fentiekre való tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület 2014. december 22-től, 2015.
január 4-ig rendelje el az igazgatási szünetet.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy mondják
el véleményeiket, hozzászólásaikat.
Mivel vélemény és hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről

( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza )

3. napirendi pont:
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva továbbra is Dévaványa Várossal
kíván közös hivatalt működtetni.
Felkéri Balogh Csilla jegyzőasszonyt, hogy a megállapodás módosításáról tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Balogh Csilla jegyző:
A megállapodás amelyet a két település 2013. február 22. napján kötött alapjaiban továbbra is
jó. Néhány pontban szükséges módosítani a megállapodást, amely módosítások az alábbiak:
-

A Megállapodás 3.6. pontjában a felek a közös hivatalban kötelezően alkalmazandó
informatikai rendszereken kívüli alkalmazásokból sorolják fel a legfontosabbakat. Ebben
történt változás. A Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványai Székhelyén 2014. év
elejétől a Polisz Komplex Költségvetési Gazdálkodási rendszert használják, az Ecsegfalvi
Kirendeltségen pedig az EPER Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszert. A
TATIGAZD könyvelési program a korábbi könyvelési adatok megtekintése érdekében
használatos még. A KULCS TárgyiPlusz tárgyi eszköz nyilvántartó programot és a
Számla 3.00 számla előállítási programot nem használjuk már.
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-

A Megállapodás 4.1.1. pontjában változás, miszerint a közös önkormányzati hivatal
működési költségének finanszírozását az állam a székhely település e célra elkülönített
számlájára folyósítja.
Korábban a finanszírozást lakosságszám arányosan külön-külön mindkét település
részére folyósították.

Az előzőekből következik a 4.1.5. pont módosítása mivel minden finanszírozást a
székhely település hív le, így nem kell Ecsegfalvának a hozzájárulás 1/12-ed részét
minden hónapot követő hó 5. napjáig átutalnia Dévaványa Város Önkormányzata részére.
- A 4.1.2. és 4.1.3. pontokban a normatíva kifejezés helyett finanszírozást használunk.
- A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ingyenes használatába adott ingatlanok
felsorolását és az ingatlanok adatait a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. A
dévaványai székhely település által a közös használatba adott épületekben, a helyiségek
számában és területében változás a mellékelt tervrajzon jelöltek szerint.
A változást az okozza, hogy az eredeti megállapodás aláírása óta 2013. július 1-től a
járási hivatal használatába került a volt jegyzői iroda és a volt titkársági helyiség fele, és
visszaadták a korábban gyámhivatal által használt helyiséget. Azóta Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 288/2014. (XI.25.) Dv. Kt. határozatával döntött az
50,16 m2 alapterületű lapos tetős „volt rendőrségi épület” átadásáról is kormányablak
kialakítása céljából. A volt GAMESZ épületet viszont hivatali célokra használjuk, így
ezen épület tervrajza került 1/B. jelöléssel a korábbi lapos tetős volt rendőrségi épület
tervrajza helyébe.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri, hogy amennyiben
egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzanak.
-

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
83/2014.(XI.25.) KT. H A T Á RO Z A T:
Megállapodás módosítás
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületével 2013. február 22. napján Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására
vonatkozó Megállapodást az alábbi pontokban módosítja:
1.

A Megállapodás 3.6. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
3.6 A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó
informatikai rendszeren kívül az alábbiak kerülnek alkalmazásra: KOLIBRI e-FORTE
Iktató és ügyiratkezelő rendszer,KOLIBRI FORTEMAP Térinformatikai rendszer,
KOLIBRI PROFESSIONAL e-FORTE E-Időpont rendszer települési térinformatikai
térképprogram, WINIKSZ szociális-gyermekvédelmi nyilvántartó rendszer, jogi
adatbázis, Polisz Komplex Költségvetési Gazdálkodási rendszer, Eper Szakértői Integrált
Pénzügyi Számviteli Rendszer TATIGAZD könyvelő program, - korábbi könyvelési
adatok megtekintése érdekében, KATAWIN ingatlanvagyon nyilvántartó program,
VIKING építésügyi költségvetés készítő program, ARCHICAD építészeti tervező
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program TAKARNET földhivatali információs rendszer, VIZUAL REGISTER 4. helyi
népességnyilvántartás.
2.

A Megállapodás 4.1.1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
4.1. A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás
4.1.1 A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és
járulékaik, a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az
adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben lakosságaik
arányban - finanszírozza, amelyet a székhely település, e célra megjelölt számlájára
folyósít.
A kirendeltség működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz
számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelően ki kell számítani a tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt
megillető létszámot, az ehhez kapcsolódó pénzösszegeket. Ezt követően lakosság
arányosan meg kell határozni a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az
önkormányzat a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet összegét köteles
megtéríteni, ha a finanszírozás nem fedezi.

3.

A Megállapodás 4.1.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
4.1.2 A finanszírozással nem fedezett működési közös költségekhez az önkormányzatok
lakosságszám- arányosan, saját bevételük terhére járulnak hozzá.

4.

A Megállapodás 4.1.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
4.1.3 A finanszírozással nem fedezett székhely és kirendeltség szerint elkülöníthető
költségekhez az önkormányzatok saját bevételeik terhére járulnak hozzá.

5.

A Megállapodás 4.1.5. pontja helyébe a következő szövegrész lép:
4.1.5 A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő községi önkormányzat
vállalja, hogy a 4.1.2. pont szerinti összeget saját költségvetésébe betervezi.

6.

A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe e módosító megállapodás 1. számú
melléklete lép.

7.

Jelen Megállapodás módosítás Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadását és azok
polgármestereinek aláírását követően 2014. december 15. napján lép hatályba.
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1. számú melléklet

MELLÉKLET
A DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INGYENES HASZNÁLATÁBA
ADOTT INGATLANOK FELSOROLÁSA ÉS AZ INGATLANOK ADATAI

A Közös Hivatal székhelye:

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

helyrajzi száma:

2

közös használatú épületek száma:

2

közös használatú helyiségek száma, felsorolása:
közös használatú helyiségek területe (m2):
A Közös Hivatal telephelye:
helyrajzi száma:
közös használatú épület(ek) száma:
közös használatú helyiségek száma, felsorolása:
közös használatú helyiségek területe (m2):

mellékelt tervrajzon jelöltek szerint
626 m2 + 142 m2
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
123
1
mellékelt tervrajzon jelöltek szerint
198 m2

4. napirendi pont:
Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetéséről beszámoló
Kovács Mária polgármester felkéri Vágó Lajost az Oktatási, szociális és gazdasági bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Vágó Lajos a bizottság elnöke:
Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetéséről beszámolót az Oktatási, szociális és
gazdasági bizottság megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy akinek van véleménye, hozzászólása az előterjesztéssel
kapcsolatban, az mondja el.
Mivel nem hangzott el hozzászólás, így elfogadását javasolja.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
9

84/2014.(XI.25.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének háromnegyed éves tejesítéséről szóló beszámolót
185.001 e Ft teljesített bevétellel
170.755 e Ft teljesített kiadással elfogadja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása, költségvetési pótigényről
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ecsegfalvi Óvoda
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez hogy a költségvetését
módosítani, valamint 0,5 fő álláshelyet biztosítani szíveskedjenek.
Ahogy a kérelemben szerepel a Képviselő-testület szeptember 1-től 2 óvodai csoport indítását
engedélyezte. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú melléklete rendelkezik
az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott
létszámáról. E rendelkezés szerint óvodai csoportonként 1 fő dajka vagy takarító
engedélyezett.
Önkormányzatunknak lehetősége nyílt pótlólagos állami támogatás igénylésére 2014.
szeptember 1- december 31-ig. 1 fő dajka vagy helyette gondozónő vagy takarító jogcímen. A
támogatás igénylés megtörtént, a pótigény 600 e Ft többletforrást eredményez
önkormányzatunknak.
A 4 hónapra kért óvodai dajkai 4 órás többlet bér 236 e Ft + munkaadókat terhelő járulék 64 e
Ft.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül –
meghozta a következő határozatot:
85/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ecsegfalvai Óvoda intézmény gazdálkodási körében (5515 Ecsegfalva Árpád u.
8.) 0,5 fő óvodai dajka munkakör álláshely betöltését engedélyezi 2014.
szeptember 1-től kezdődően.
A képviselő-testület a 0,5 fő dajka munkakör bér- és járulék kiadásainak
fedezetére 300.000,- Ft összeget biztosít, amelynek forrása állami támogatás
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el és az
óvoda költségvetés módosítását a határozatban foglaltak szerint dolgozza át.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
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6. napirendi pont:
Döntés az E-FORTE* Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0.2 település szerver, korlátlan kliens
licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal az E-FORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer
5.0. 2 település szerver, korlátlan kliens licensz, az E-FORTE® MAP Térinformatikai
rendszer 5.0, 1 település szerver, licensz, a KOLIBRI Professional 5.0, 12 felhasználó licensz,
és az E-FORTE 5.0 E-Időpont rendszer, licensz szoftvereket használja mindennapi munkája
során.
Az Ecsegfalvai Kirendeltség a fent felsorolt szoftverekből az az E-FORTE® Iktató és
ügyiratkezelő rendszert használja.
Jelenleg hatályos fenti szoftverekre szóló szerződés időtartama határozott idejű, mely 2014.
december 31. napján megszűnik.
Kéri, hogy az előterjesztést tárgyalják meg, és a 2015. évi költségvetésben a fedezet
biztosításáról dönteni szíveskedjenek.
Aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
86/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan kliens
licensz szoftverre vonatkozó support feladatok elvégzésére, verziókövetésre és
jogszabálykövetésre szükséges forrást az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint
járjon el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont:
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás taggyűlési képviseletéről döntés

Létrehozását

Célzó

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy A dél-kelet alföldi
régió 93 településének önkormányzatai 2013.- ban - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k)
pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §
paragrafusában (Mötv.) foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi
régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM
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rendeletben
meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd
hulladékkezelő rendszerek kiépítésre kerüljenek, – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
megalakítására Társulási Megállapodást kötöttek.
Az önkormányzati társulás legfőbb szerve a társulási tanács, az Mötv. 94. § (2) bekezdése
alapján a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják.
Az önkormányzat tulajdona tekintetében a tulajdonosi jogokat mint jogi személy elsősorban a
mindenkori polgármesteri tisztséget betöltő személy gyakorolja.
Az önkormányzati választás eredményeként a polgármesteri tisztséget Kovács Mária
gyakorolja.
A tagi képviselet gyakorlásához a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges.
Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a szükséges felhatalmazás
megadására.
Aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
87/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26.
napjától felhatalmazza Kovács Mária polgármestert a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
(5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) legfőbb szervében a tanácstagi képviselet
gyakorlására.
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését Gaál Marianna
alpolgármester vagy Csányi András alpolgármester látja el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont:
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlési képviseletéről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesületnek (5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.) megalakulása óta tagja Ecsegfalva
Község Önkormányzata.
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A tagot az erre meghatalmazott természetes
személy képviselheti. A tagi képviselet gyakorlásához a Képviselő-testület felhatalmazása
szükséges. A Közgyűlésben a tag képviseletét eddig a mindenkori polgármesteri tisztséget
betöltő személy gyakorolta.
Az önkormányzati választás eredményeként a polgármesteri tisztséget Kovács Mária
gyakorolja.
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Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szükséges meghatalmazás
megadására.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
88/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26.
napjától felhatalmazza Kovács Mária polgármestert a Körös-Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület (5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) közgyűlésében a
tagi képviselet gyakorlására.
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését Gaál Marianna
alpolgármester vagy Csányi András alpolgármester látja el.

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
azonnal

9. napirendi pont:
Körös-völgyi Konzorcium megnevezésű jogi személyiség nélküli társulás taggyűlési
képviselete
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Szarvas, Mezőtúr, Békés Gyula, Mezőberény,
Gyomaendrőd Békésszentandrás, Köröstarcsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Doboz, Lakitelek,
Csárdaszállás, Orosháza, Békéscsaba és Gyomaendrőd települési önkormányzatai,
Gyomaendrődön, 2004. november 12-én jogi személyiség nélküli önkormányzati társulást
kötöttek Körös-völgyi Települési Regionális Szervezete megnevezéssel. A társulás céljaként
határozta meg a csípő-szúnyog elleni védekezési feladatokat, a cél megvalósítását segítő
pályázatok benyújtását. A társulásból időközben kilépett Békéscsaba, Gyula, Lakitelek,
Békés, Csárdaszállás települési önkormányzata.
Az alapítók az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közöttük fennálló társulási
megállapodást 2013-ban felülvizsgálták, elhatározták, hogy az együttműködés folytatása
érdekében konzorciumi megállapodást kötnek.
Az önkormányzati társulás legfőbb szerve a társulási tanács, az Mötv. 94. § (2) bekezdése
alapján a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják.
Az önkormányzat tulajdona tekintetében a tulajdonosi jogokat mint jogi személy elsősorban a
mindenkori polgármesteri tisztséget betöltő személy gyakorolja.
Az önkormányzati választás eredményeként a polgármesteri tisztséget Kovács Mária
gyakorolja.
A tagi képviselet gyakorlásához a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges.
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Kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szükséges felhatalmazás
megadására.
Aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
89/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26.
napjától felhatalmazza Kovács Mária polgármestert a Körös-völgyi Konzorcium
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.) legfőbb szervében a tanácstagi
képviselet gyakorlására.
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését Gaál Marianna
alpolgármester vagy Csányi András alpolgármester látja el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont:
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási
Tanácsába delegálásról döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntést kell hoznia azzal kapcsolatban, hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsában ki fogja képviselni
Ecsegfalva községet, illetve akadályoztatása esetén ki fogja helyettesíteni.
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.
Kéri, a Képviselő-testület hozzon döntést a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába delegált személyről, illetve
akadályoztatása esetén a helyettesítéséről.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
90/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §
(2) bekezdésében foglaltakat – Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába tagként Kovács Mária
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polgármestert delegálja. A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítését
Gaál Marianna alpolgármester látja el.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntést tartalmazó határozatot a
Társulás részére haladéktalanul küldje meg.
Felelős: Balogh Csilla jegyző
Határidő: azonnal
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Kisújszállás,
Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás taggyűlésén elfogadta
a Társulási Megállapodásának módosítását, és kérik, hogy a tag önkormányzatok is hozzák
meg ezzel kapcsolatos döntéseiket.
Kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el. (A Társulási megállapodás-tervezetet a
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Aki egyetért a javaslattal, kéri, hogy szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
91/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisújszállás, Kenderes,
Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási
Megállapodását elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármester a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
11. napirendi pont
Bejelentések
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a település vegyes háziorvosi körzetének
feladatellátása tartós helyettesítéssel megoldott, melyről a Képviselő-testület a júniusi rendes
ülésén a 35/2014. (VI.24.) Kt. határozatával döntött.
A tartós helyettesítési feladatokat dr. Gyergyói László háziorvos látja el.
A dr. Fucskó Csilla hajdúszoboszlói háziorvos jelezte, hogy szándékában áll megvásárolni a
praxisjogot, amely alapján önálló orvosi tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel a
település vegyes háziorvosi körzetében végezné.
Felkéri Vágó Lajos, mint a praxisjog tulajdonosát, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Vágó Lajos képviselő:
Kétszer találkozott a doktornővel. Szakmailag ő megítélni nem tudja, számára az nem érthető,
hogy Hajdúszoboszlóról hogyan tudna naponta eljárni Ecsegfalvára.
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Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ő is gyanakvóan fogadja, hogy ilyen távolságból
hogyan tud naponta eljárni?
Megkérni dr. Gyergyói László helyettesítő háziorvost, hogy mondja el tapasztalatát,
véleményét.
Dr. Gyergyói László:
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Polgármester asszony megkérte, hogy mondja el
tapasztalatát, mivel Kisújszállásról már ismeri a jelentkezett doktornőt.
Szeretné felhívni a képviselő-testület figyelmét arra, hogy milyen hátrányai és előnyei vannak
annak, hogy valaki távolról vagy közelből látja el.
Az lenne a jó megoldás, ha olyan orvos jelentkezne, aki hajlandó idetelepedni, függetlenül
attól, hogy az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat megbízhatóan működik.
Jelenleg helyettesítésben Ő látja el Ecsegfalvát. Úgy gondolja, hogy biztonságosabban el
tudják látni a települést 15 km távolságból, mint 70-80 km-ről naponta átjárni.
Elmondja még, hogy a Fucskó doktornő szakmailag kifogástalan, neki a távolsággal van
gondja.
Összességében azt javasolja, hogy nem kellene a képviselő-testületnek elkapkodnia ezt a
döntést. Sok elképzelése van az egészségügyi kormányzatnak,nem lehet tudni mi valósul meg
belőle.
Javasolja, hogy egy kicsit kivárással legyen az önkormányzat.
Kovács Mária polgármester megköszöni a hozzászólást, és kéri a képviselőket, hogy mondják
véleményeiket.
Kéri, hogy döntsenek, mivel a doktornőnek szükséges a képviselő-testület felhatalmazása az
esetleges szerződéskötéshez.
Úgy látja, hogy a doktornőnek a hátránya a távolság.
Csányi András alpolgármester:
Érdemes lenne meghívni és személyesen meghallgatni.
Kovács Mária polgármester: Az idő rövidsége miatt ezt nem tudjuk megtenni.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető:
Ismerteti az praxisjog elidegenítésével kapcsolatos jogszabályt. Elmondja, hogy A praxisjog
olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében a
praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is
megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó személy bejelenti az adott praxisjoggal érintett
települési önkormányzatnak.
Amennyiben az érintett önkormányzat
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott
körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződést kötni, erről nyilatkoznia kell.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és javasolja a képviselő-testületnek,
hogy ne kössenek feladat-ellátási szerződést a dr. Fucskó Csilla háziorvossal.
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Aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
92/2014.(XI.25.) KT. H A T Á R O Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy dr.
Fucskó Csilla háziorvossal - mint praxisjogot megszerezni kívánó orvossal háziorvosi körzet alapellátása érdekében ellátási területére vonatkozóan a
háziorvosi feladat-ellátásra az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem kíván feladat-ellátási
szerződést kötni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon
el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
Következő bejelentésében Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy ifj. Szőke Gábor, Ecsegfalva, Bocskai u. 39. szám alatti lakos kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, hogy szeretné megvásárolni az Ecsegfalva, 448 hrsz-ú, Ecsegfalva,
Bocskai u. 42. szám alatti 1473 m2 területű belterületi beépítetlen területet.
A kérelmezett ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyonát képezi.
A képviselő-testület
11/2013.(VIII.28.)
számú, az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelete 13.§. (3) bekezdése
alapján
„Az önkormányzati üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték
fejében történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott
vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét
ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi – ingatlanforgalmi szakértő,
illetve értékbecslő által készített – forgalmi értékbecslés alapján,
b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes
értékpapír-típusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam
alapján,
c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén három
hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni. „
a)

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 448 hrsz-ú beépítetlen területet jelölje ki értékesítésre,
valamint bízza meg a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a megjelölt ingatlanra vonatkozó
hivatalos értékbecslést kérje meg.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
17

93/2014.(XI.25.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a
448 hrsz-ú beépítetlen területet.
Megbízza a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a megjelölt ingatlanra
vonatkozó hivatalos értékbecslést kérje meg.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző

Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy rendkívüli önkormányzati
támogatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék és a rendkívüli önkormányzati
támogatásról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján igényelhető.
A támogatás a település működőképességének megőrzéséhez vagy feladatának ellátását
veszélyeztető helyzet elhárításához igénylehető.
Ecsegfalva Önkormányzat jelenleg likviditási problémával küzd, jelentős kifizetetlen szállítói
számlával rendelkezünk.
Amennyiben a központi támogatást nem kapjuk meg, akkor a biztonságos működés nem
biztosított.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni határozati javaslatot
elfogadni, szíveskedjen.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
94/2014.(XI.25.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 4. melléklet 1. IV. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a tartalék
előirányzat a rendkívüli önkormányzati támogatásra.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: december 4
Kovács Mária polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése, hozzászólása,
kérdése?
Galambos István képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet arról , hogy tárgyalásokat
folytatott Patkós Tiborral a dévaványai Fitodry Kft. ügyvezető igazgatójával , aki elmondta,
hogy örömmel kötnének szerződést önkormányzatunkkal gyógynövény és / vagy
fűszernövény termesztés céljából.
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Példaként elmondja, hogy fűszerkömény termesztése esetén hektáronként 1000 kg termés
várható, melyet 450,-Ft/kg áron megvásárolnának. Természetesen járulékos költségei vannak
a termesztésnek, de így is jelentős bevételhez lehet jutni.
A további lépésekhez a képviselő-testület jóváhagyása kell, és erre a célra földterületet kell
biztosítani.
Kéri, hogy a javaslatát fontolják meg és véleményezzék.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatását, és elmondja, hogy az önkormányzat
tud földterületet biztosítani a javaslat megvalósítása esetén.
Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 órakor bezárta és zárt ülés tartását
rendelte el.
kelt, mint első oldalon
Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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