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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 28-án 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Galambos István
képviselő, Csányi András alpolgármester, 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

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 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. Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Civil szervezeteknek nyújtandó támogatásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Sárréti Ifjúsági Tábor értékesítéséhez nyilatkozat adásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntéshozatal a házi segítségnyújtás feladat ellátásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Pénzügyi és gazdasági szabályzatok módosításának elfogadása
Előadó: Czene boglárka jegyző
6. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. 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.
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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:
25/2017.(III.28.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 28-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
Civil szervezeteknek nyújtandó támogatásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
Sárréti Ifjúsági Tábor értékesítéséhez nyilatkozat adásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
Döntéshozatal a házi segítségnyújtás feladat ellátásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
Pénzügyi és gazdasági szabályzatok módosításának elfogadása
Előadó: Czene boglárka jegyző
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú„A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
Egyebek

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza)
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
26/2017.(III.28.) Kt. H A 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
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2. napirendi pont:
Civil szervezeteknek nyújtandó támogatásról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti a beérkezett támogatás iránti kérelmeket.
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.
Emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-testület 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 kötelező
mellékleteket.
A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 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
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatát vitassa meg, és döntsön a támogatási
keret felosztásáról.
Amennyiben egyetértenek az előterjesztett javaslattal, kéri, hogy a Polgárőrség részére
nyújtandó 70.000,-Ft támogatás megállapításáról szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással – meghozta a következő határozatot:
27/2017.(III.28.) Kt. H A 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: 2017. április 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően kéri, hogy amennyiben az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület részére
40.000,-Ft támogatás megállapításával egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással – meghozta a következő határozatot:
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28/2017.(III.28.) Kt. H A 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: 2017. április 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester kéri, hogy amennyiben a Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete
részére 40.000,-Ft támogatás megállapításával egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
29/2017.(III.28.) Kt. H A 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: 2017. április 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
3. napirendi pont:
Sárréti Ifjúsági Tábor értékesítéséhez nyilatkozat adásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Dévaványa Város
Polgármestere írásban megkereste önkormányzatunkat a Sárréti Ifjúsági Tábor értékesítésével
kapcsolatban.
Tájékoztatott arról, hogy Dévaványa Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Táborban meglévő 1798/10000 tulajdoni arányát értékesíteni
kívánja – az értékbecslő által megadott adatok alapján – 7.479.680,-Ft-os áron.
Az adás-vételről a tulajdonosi körön belül született előzetes megállapodás nem vezetett
eredményre, ezért kéri, hogy a képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja meg,
illetve hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy élni kíván-e az elővételi jogával.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozza meg
döntését!
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nem kíván élni az elővételi jogával kéri, hogy
kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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30/2017.(III.28.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
a Dévaványa Város 1798/10000 tulajdoni hányadában lévő káptalanfüredi Sárréti
Ifjúsági Tábor értékesítése során az elővételi jogával nem kíván élni.

4. napirendi pont:
Döntéshozatal a házi segítségnyújtás feladat ellátásáról
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2017.
március 1-jén megtartott Társulási Tanács ülésén a 2016.évi költségvetésének teljesülése
ismeretében tárgyalta a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményben ellátott szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás feladat
ellátását. Megállapította, hogy az állam által biztosított finanszírozás nem nyújt fedezetet e
feladat ellátására, és azt az intézmény saját költségvetéséből nem képes kigazdálkodni.
A Társulási Tanács úgy határozott, hogy felkéri a feladatellátásban résztvevő települések
képviselő-testületeit, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a feladat ellátásához szükséges
különbözetet saját költségvetésükből tudják-e biztosítani az Intézmény részére.
Amennyiben a különbözetet az önkormányzat nem tudja biztosítani, abban az esetben a
Sarkad Belváros Református Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozási
Központnak történő feladat átadásról kell döntést hozni.
Tekintettel arra, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a
házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges különbözet biztosítását, ezért javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a házi segítségnyújtás feladatot adja át a Sarkad Belváros
Református Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozási Központnak.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, hogy hozza meg
határozatát.
Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
31/2017.(III.28.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa által fenntartott Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben (5510 Dévaványa,
Jéggyár u. 47.) ellátott szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás
(KFOG:107052) feladatot átadja a Sarkad Belváros Református Egyházközség
által fenntartott Református Szociális Gondozási Központnak (5720 Sarkad,
Veress Sándor u. 17.).
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
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5. napirendi pont:
Pénzügyi és gazdasági szabályzatok módosításának elfogadása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Czene Boglárka jegyző:
Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár 2016. októberétől ellenőrzést folytat Ecsegfalva
Község Önkormányzata és az Ecsegfalvi Óvoda tekintetében. A vizsgálat még jelenleg is tart,
azonban a közbenső megállapításokat és javaslatokat már megküldték részünkre (előterjesztés
melléklete).
Az ellenőrzés során felülvizsgálatra került szabályzatok közül módosítás szükséges az alábbi
szabályzatokban:
 Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
 Számlarend
 Számviteli politika
 Eszközök és források értékelési szabályzata
 Eszközök és források leltározásának és leltárkészítésének szabályzata
 Önköltségszámítási szabályzat
Az ellenőrzés megállapításában foglaltaknak megfelelően a szabályzatok módosításra
kerültek.
Kéri, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalják meg és az ügyben dönteni
szíveskedjenek.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri, hogy a szabályzatok
elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
32/2017.(III.28.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és
2017. április 1-jétől hatályba helyezi a határozat mellékletét képező alábbi
pénzügyi- és gazdasági tárgyú szabályzatokat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat és az Ecsegfalvi Óvoda
- anyag- és eszközgazdálkodási,
- felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési
- számlarend
- számviteli politika
- eszközök és források értékelési
- eszközök és források leltározási és leltárkészítési
- önköltségszámítási szabályzatát.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Melléklet: 7 db szabályzat
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6. napirendi pont:
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megjelent a VP67.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívás.
A pályázat keretén belül lehetőség nyílna Önkormányzatunknak a napközi konyha
eszközeinek fejlesztésére (konyhai gépek, eszközök, bútorok, valamint berendezési-,
felszerelési tárgyak).
A támogatás maximális mértéke bruttó 20 millió Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os, a
szükséges önerő mértéke 5 %.
Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön a pályázaton való részvételről.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
33/2017.(III.28.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását
határozza el a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű
pályázati felhívás 2. célterületére, főzőkonyha fejlesztésére.
A pályázat megvalósulásának helye: Ecsegfalvi Óvoda (5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.,
hrsz: 415.)
Támogatási igény:
19.000.000,-Ft
Önerő összege:
1.000.000,-Ft
Fejlesztés összértéke: 20.000.000,-Ft
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2017. április 28.
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1510-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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