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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. április 16-án (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
5/2013 (IV.17.) önkormányzati rendelet Ecsegfalva Község Önkormányzata által
biztosított egyéb szolgáltatások térítési díjairól és az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok bérleti díjairól, valamint igénybevételének rendjéről szóló 9/2006.(V.3.)
rendeletének módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
28/2013.(IV.16.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva, Petőfi u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
29/2013.(IV.16.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
igénybevételére kiírt pályázat benyújtásáról

0

támogatás

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. április 16-án (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány
Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Galambos István képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Ecsegfalva, Petőfi u. 7. szám alatt ingatlan megvásárlásának ügye
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéről szóló
pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az Önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatások térítési díjairól és az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjairól, valamint igénybevételének
szabályairól szóló 9/2006.(V.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont:
Ecsegfalva, Petőfi u. 7. szám alatt ingatlan megvásárlásának ügye
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. (A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos véleményét.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatát:
28/2013.(IV.16.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva, Petőfi u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvásárolja
a Peredi Sándor és tulajdonostársai tulajdonában álló Ecsegfalva, Petőfi
u. 7. szám alatti ingatlant.
Az ingatlan vételára 1.500.000,-Ft, amelyet az alábbiak szerint kell
megfizetni:
500.000,-Ft-ot az előadás-vételi szerződés megkötésekor, a további
1.000.000,-Ft-ot 10 havi egyenlő részletben, havi 100.000,-Ft
részletekben kell megfizetni.
Az ingatlan a teljes vételár kifizetésekor kerül Ecsegfalva Község
Önkormányzatának tulajdonába.
Jelen tulajdonosok 2013. május 1. napjától
az ingatlant az
Önkormányzat használatába adják.
A szerződéskötéssel és átírással kapcsolatos költségek Ecsegfalva
Község Önkormányzatát terhelik.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester

2. napirendi pont:
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételéről szóló
pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ismét lehetőség nyílik
pályázat benyújtására a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.
Javaslatot tesz a már meglévő kamerarendszer bővítésére, tekintettel arra, hogy a település
teljes lefedettsége nem biztosított.
Javaslata alapján szükséges lenne kamera telepítése az alábbi helyeken:
- Ecsegfalva, Petőfi utca vége
- Ecsegfalva, Kossuth és Jókai utca sarok
- Ecsegfalva, Kossuth u. – Nyíl utca sarok
A pályázati összeg 4.000.000,-Ft, melyhez 10 % önerő biztosítása szükséges, amelynek
összege 400.000,-Ft Kéri a képviselő-testület véleményét.
Csányi András képviselő:
Vélemény szerint a temetőhöz is jó lenne egy kamarát telepíteni.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint a mobil kamera kihelyezésével ez is megoldható.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a határozat tervezetet elfogadásra javasolja.
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
29/2013.(IV.16.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
igénybevételére kiírt pályázat benyújtásáról

fejlesztési

támogatás

Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
8/2013.(III.29.) BM rendelettel, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás
igénybevételére kiírt
pályázat benyújtását
határozza el, „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” támogatási célra, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
A fejlesztés megvalósításához szükséges 400.000,-Ft önerőt a képviselőtestület a 2013.évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. május 2.

3. napirendi pont:
Az Önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatások térítési díjairól és az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérleti díjairól, valamint igénybevételének szabályairól szóló
9/2006.(V.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatnál a lakosság
részére történő fénymásolás úgy volt leszabályozva, hogy 5 db-ig ingyenes volt, míg 5 db
felett 30,-Ft/db.
Javaslatot tesz arra, hogy egységesen, oldalanként 15,-Ft-ban határozzák meg.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013 (IV.17.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata által biztosított egyéb szolgáltatások térítési
díjairól és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjairól,
valamint igénybevételének rendjéről szóló
9/2006.(V.3.) rendeletének módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester rövid tájékoztatást ad a település jelenlegi belvízhelyzetéről.
Ezt követően tájékoztatásképpen elmondja, hogy 2013. május 30-án ismét EU
élelmiszersegély osztásra kerül sor a rászorulók részére.
Mivel több bejelentés nem hangzott el, kovács Mária polgármester a képviselő-testület
nyilvános ülést 14 óra 40 perckor bezárta.

k . m . 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

4

