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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 23-án megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
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 Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Civil szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. 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:
13/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 23-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Civil szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Egyebek

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.( A jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
14/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Réz Dóra pénzügyi ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást
az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításával kapcsolatban.
Réz Dóra pénzügyi ügyintéző:
Ismerteti az írásos előterjesztést. ( A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015.(II.4.)
önkormányzati rendeletével alkotta meg a 2015. évi költségvetését 226.512 e Ft bevétellel
kiadással egyezően.
A költségvetés módosítására ez idáig egyszer került sor, akkor a fő összeg 258.735 e Ft-ra
változott, a növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 14,26%-os növekedést jelentett.
A mostani rendeletmódosítást leginkább az indokolja, hogy az előirányzatot a teljesített
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adatokhoz kell igazítani, sok esetben csak sorok közötti átvezetésről van szó, a fő összeg
változatlanul maradása mellett.
Mindezek figyelembevételével a költségvetés fő összege az átcsoportosítások mellett 18.231 e
Ft-tal nő, így az előirányzat az eredeti költségvetéshez viszonyítva 50.454 e Ft-tal nő és a
költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 276.966 e Ft-ra módosult. A növekedés
az eredeti előirányzathoz viszonyítva 22%.
Ezt követően részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások alakulását.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és
hozzászólásokat.

kéri a véleményeket,

Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
Civil szervezetek támogatásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 3 civil szervezet
önkormányzati támogatás iránti kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyek az
alábbiak:
- Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet, amely a működésük részbeni fedezetére
kér anyagi támogatást, 100.000,-Ft összegben.
- Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület 50.000,-Ft támogatást kér, a működési
költségeinek fedezésére.
- Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete 50.000,-Ft támogatást kérnek a működési
költségek fedezetére.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján a
68/2013.(IX.24.) KT. sz. határozatával elfogadta a civil szervezetek önkormányzati
támogatásáról szóló szabályzatot.
A támogatást kérő szervezetek kérelmükhöz csatolták a szabályzatban előírt nyilatkozatokat.
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésben 150.000,-Ft keretet
biztosított a civil szervezetek támogatására.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben elkülönített támogatási keretet az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére:
70.000,-Ft
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület
40.000,-Ft
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete
40.000,-Ft
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatot vitassa meg, és döntsön a támogatási
keret felosztásáról.
Csányi András alpolgármester:
Úgy gondolja , hogy a javaslat arányos elosztást tartalmaz, ezért azt elfogadásra javasolja.
Kovács Mária polgármester elmondja még, hogy a civil szervezetek az előző évi támogatás
felhasználásáról határidőben elszámoltak.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a javaslat elfogadását kezdeményezi.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
15/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 70.000,-Ft támogatást biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a 68/2013.(IX.24.) KT sz. határozat melléklete
alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
16/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T
Ecsegfalva
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Ecsegfalvi
Közösségért Közhasznú Egyesület részére 40.000,-Ft támogatást biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a 68/2013.(IX.24.) KT sz. határozat melléklete
alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
17/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nagycsaládosok
Ecsegfalvi Egyesülete részére 40.000,-Ft támogatást biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a 68/2013.(IX.24.) KT sz. határozat melléklete
alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2016. március 31.
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Felelős: Kovács Mária polgármester
4. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő- testülete 2013. június 25. napján megtartott ülésén az 55/2013. (VI.25.) Kt. számú
határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi programot, majd 2015. október 27. napján
megtartott ülésén a 67/2015. (X.27.) Kt. számú határozatával elfogadta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.
Ezen felülvizsgálatnak módosításra kell, hogy kerüljön mivel Ecsegfalva Önkormányzata pályázat
keretein belül az Ecsegfalvai Óvoda felújítását, korszerűsítését tervezi. A pályázat követelménye,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program illeszkedjen a pályázathoz.
Kéri, hogy amennyiben a tervezettel egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
( A HEP felülvizsgálat tervezetét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
18/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta és elfogadja
Ecsegfalva Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatának 1.számú módosítását.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet: Ecsegfalva Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
program Felülvizsgálatának 1. számú módosítása

5. napirendi pont:
Egyebek
Czene Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
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(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Polgármester Asszony esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2015. évről
áthozott szabadság nem volt, így 2016. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a
tárgyévben 39 nap szabadság illeti meg.
Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a határozat tervezet elfogadását.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
19/2016.(II.23.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Mária polgármester
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadság kezdete

Szabadság vége

Igénybe vett napok száma

2016.03.21

2016.04.01.

9

2016.06.06.

2016.06.17.

10

2016.10.03.

2016.10.14.

10

2016.11.14.

2016.11.25.
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1550-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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