108-7/2012.ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. március 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
6/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet az ivóvíz - ellátási szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
8/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet a Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért
fizetendő díj megállapításáról szóló 20/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat konyhájában biztosított
gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél
folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról.
HATÁROZATOK
15/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
16/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
17/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételére pályázat benyújtásáról
18/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételére pályázat
benyújtásáról
19/2012.(III.27.) KT. számú HATÁROZAT
a Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő
hozzájárulásról

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. március 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Kovács Mária polgármester, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, Willand Péter képviselő
Igazoltan távol vannak: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András képviselő,
Oszlánczi Ignác képviselő
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 4 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Willand Péter képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Ecsegfalva Község Önkormányzatának az ivóvíz - ellátási szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.((XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételéről szóló pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről szóló
pályázat
benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek

A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a tájékoztatást elfogadják, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
15/2012.(III.27.) KT. sz. 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
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és
Szabályzatáról szóló 7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Működési

Kovács Mária polgármester az SZMSZ módosítására tesz javaslatot.
Felkéri Galambos Istvánt az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Galambos István az ügyrendi bizottság elnöke:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az SZMSZ-t három dolog miatt kellett módosítani.
Egyrészt a képviselők névsorának változása miatt vált szükségesség a 3. sz. melléklet
módosítása, másrészt pedig a szakfeladat rend változás miatt szükséges a 7. sz. melléklet
módosítása. Ezen kívül törvényességi észrevétel érkezett, hogy az SZMSZ 27. §. (4)
bekezdése ismétli az Ötv. rendelkezéseit, ezért azt hatályon kívül kell helyezni.
A Bizottság az előterjesztett módosító javaslatokat megvitatta és azokat elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Kovács Mária megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselőket, hogy a javaslatot elfogadva,
az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított
7/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 12.sz. melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának az ivóvíz - ellátási szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Kovács
Mária polgármester elmondja, hogy a kormányzat úgy döntött, hogy az
önkormányzatnak továbbra nincs jogosultsága a víziközmü díjainak megállapítására. A díjak
megállapítására a jövőben az illetékes miniszter lesz jogosult.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy nem hatályon kívül helyezik az ivóvíz - ellátási szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletet, hanem csak
módosítják, mivel nem csak az árszabályozást tartalmazza, hanem egyéb, a szolgáltatásokkal
kapcsolatos rendelkezéseket is. Az egyéb rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.
Ezek olyan hatáskörök, amelyeket a polgármester tovább gyakorolhat.
Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz - ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
4. napirendi pont:
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.((XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Emlékeztetőül elmondja, hogy 2011. decemberében a Békés Manifest Kft díjemelési
javaslatát a képviselő-testület nem fogadta el. Februárban ismét visszatértek erre a javaslatra.
Akkor a törvényi háttér ismerete nélkül a képviselő-testület elfogadta a díjemelést.
Megkéri Jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a törvényi változással
kapcsolatban.

Dr. Nagy Éva körjegyző:
Törvényességi felügyeleti felhívás érkezett, hogy a képviselő-testület magasabb díjat állapított
meg, mint ami a tavalyi évben volt. A Kormányhivatal részéről kérték a rendelet módosítását.
Kovács Mária polgármester:
Megállapíthatjuk, hogy a 2011.évi árszínvonalon kell tartani 2012-ben is a szilárd
hulladékszállítást díját.
Megkéri a Békés Manifest Kft. képviselőjét, hogy adjon tájékoztatást.
Gyurkó Csaba a Békés Manifest Kft. részéről:
Amit december 30-án hoztak rendeletet, az nem módosította a Hulladékgazdálkodási törvény
egyéb részeit. Innentől egy feloldhatatlan ellentét támadt, mivel életben van a közszolgáltatási
díj számításának módja, viszont kimondta mellette párhuzamosan azt, hogy nem lehet
magasabb a lakosság által fizetendő közszolgáltatási díj, mint 2011-ben. Ebből az
következik, ami benne is van a törvényben, hogy amennyiben az önkormányzat kevesebb
díjat állapít meg, mint amennyibe a szolgáltatás ténylegesen kerül, akkor az önkormányzatnak
kell állni a különbözetet. Ezt szerették volna elkerülni. Ez az ún. „díjstop” nagy
valószínűséggel feloldásra kerül még ebben a hónapban. Számtalan beterjesztés született már
ebben a témában, amit a parlament napirendre tűzött.
A „díjstop” valószínűleg feloldásra kerül, ezzel szemben nekik számlázni kell, az
önkormányzatnak pedig a törvényhez alkalmazkodni.
Kovács Mária polgármester:
Ismerni kellene az önkormányzatra vonatkozó anyagi terhet.
Gyurkó Csaba a Békés Manifest Kft. részéről:
A különbség a benyújtott díjemelés és a 2011. évi díj közötti díj, lakásszám szorzata.
Bondár Lajos a Békés Manifest Kft. részéről:
Negyedéves szinten kb. 40-50 ezer Ft-ra tehető ez az összeg.
Kovács Mária polgármester megkéri Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
képviselőket, arról, hogy van-e fedezet a költségvetésben ennek a többlet költségnek a
kifizetésére.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
A költségvetés tervezése márciusban befejeződött és elfogadásra került. Nem várt kiadásokra
nincs fedezet a költségvetésben.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja, hogy a törvényességnek megfelelve, fogadják el a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
a Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
Az önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó
intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról szóló 5/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet
megalkotása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjeszt. ( A jegyzőkönyv 7. sz. melléklete
tartalmazza.)
Elmondja, hogy a tavalyi árakhoz képest 5 %-os a díjemelés mértéke, amely az inflációból és
az ÁFA emelésből ered.
Megkéri Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Részletesen ismerteti az áremelkedés összetételét.
Elmondja, hogy amennyiben ténylegesen annyival emeli meg a fizetendő díjakat, mint
amennyit a költségek indokolnak, akkor 100,-Ft lett volna az emelés mértéke.
A legminimálisabb emelést hajtották végre. Ami indokolt lett volna, azt a lakosság nem bírta
volna el.
Kovács Mária polgármester:
Megköszöni a kiegészítést, és az előterjesztés szerinti összeget javasolja elfogadni a
képviselő-testületnek.
Hegyi Ferencné élelmezésvezető:
Szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy a konyhai dolgozók térítési díját mérsékeljék.
Kovács Mária polgármester:
Erre sajnos nincs lehetőség, ezt már az elmúlt évben is megbeszélték.
Ezt követően szavazásra bocsájtja térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást
nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról.
( A rendeletet a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)

6. napirendi pont:
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy már a költségvetés elfogadásakor
nyilvánvalósítható volt, hogy ÖNHIKI támogatás benyújtására lesz szükség, a működési
hiány fedezetének biztosítására.
Véleménye szerin t ezzel a lehetőséggel élnie kell önkormányzatunknak, ezért javasolja a
pályázat benyújtását.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Elmondja, hogy ez az utolsó olyan év, amikor az ÖNHIKI-re pályázatot lehet benyújtani.
A következő évtől nem lehet forráshiánnyal tervezni a költségvetést.
Az idén minden olyan pályázatot be kell nyújtani, ami vissza nem térítendő forrást biztosít.
Javasolja a 3.645.000,-Ft forráshiány fedezetére az ÖNHIKI pályázat benyújtását.
Kovács Mária polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

16/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.

2.

I.

II.

III.
IV.

V.

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete / közgyűlése a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete / közgyűlése a megyei önkormányzati
tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.

b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a ……………
székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
�
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez
nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
�
d) Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
�
a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 13 900 ezer
forint összegű bevételt tervez.
�
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
�
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét
1.696 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
�
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító
záradékkal látta el
�
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.


7. napirendi pont:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételéről szóló pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 9. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület jóváhagyását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
17/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételére pályázat benyújtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
4/2012.(III.1.) BM rendelettel kiírt önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére
pályázat benyújtását határozza el, „Közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések
megvalósítása”
támogatási
célra,
térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére.
A fejlesztés megvalósításához szükséges 414.325,-Ft önerőt a
képviselő-testület a 2012.évi költségvetésének 4. mellékletében
biztosított felhalmozási kiadások terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. április 2.
8. napirendi pont:
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről szóló
döntés

pályázat benyújtásáról

Kovács Mária polgármester pályázat benyújtását kezdeményezi önkormányzati felzárkóztatási
támogatás igénybevételére. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
18/2012.(III.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételére pályázat
benyújtásáról
Ecsegfalva
Község
önkormányzatának
képviselő-testülete
az
5/2012.(III.1.) BM rendelettel kiírt önkormányzati felzárkóztatási
támogatás igénybevételére pályázat benyújtását határozza el,
önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése
célterületre, MTZ traktor beszerzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. május 2.
9. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester az előző évekhez hasonlóan, javasolja a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának ellentételezésére pályázat benyújtását.
(A jegyzőkönyv 11. sz. melléklete szerint.)
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

19/2012.(III.27.) KT. számú HATÁROZAT
a Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő
hozzájárulásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Békés
Megyei Vízművek Zrt. által a 2012. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának ellentételezésére benyújtandó
támogatási igényével egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához
szükséges nyilatkozato(ka)t aláírja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. április 13.
Mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülését 16 órakor bezárta.

k. m. 1. oldalon
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körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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