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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016.szeptember 27-én 15 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

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné képviselőt és
Gaál Marianna
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. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az ERPO-PLAN Kft árajánlatának elfogadásáról döntés az Ecsegfalva
településrendezési tervének elkészítéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. 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:
62 /2016. (IX.27..) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.szeptember 27-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az ERPO-PLAN Kft árajánlatának elfogadásáról döntés az Ecsegfalva
településrendezési tervének elkészítéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek

1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel és hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra
javasolja.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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63 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
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 2016. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az Oktatási, Szociális
és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük, ill. hozzászólásuk van az előterjesztéssel
kapcsolatban, akkor tegyék fel.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a rendelet-tervezet
elfogadását kezdeményezi.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Kovács Mária polgármester ismerteti az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, Szociális és
Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta, és az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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64 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló beszámolót
142.453.480 Ft teljesített bevétellel
121.428.270 Ft teljesített kiadással elfogadja.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: értelem szerint

4. napirendi pont:
Folyószámlahitel felvételéről döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata és az OTP
Bank Nyrt. Békéscsabai fiókja 2015. december 23-án kötött 1-2-15-3300-0622-9
szerződésszámon 4.000.000, - Ft összegű önkormányzati folyószámla-hitelkeret szerződést;
2016. szeptember 30. lejárattal.
A hitelszerződés lejárati időpontjának legfeljebb 2016. december 31-ig történő
meghosszabbítására,valamint a hitel összegének ezen további időtartamra történő pontos
meghatározására Ügyfél kérelem alapján az OTP Bank Nyrt. elbírálásakor érvényes szabályai
alapján kerülhet sor
Amennyiben az Önkormányzat a fenti hitelszerződés meghosszabbítását kéri, az alábbi
dokumentumokat legkésőbb 2016. szeptember 30-ig történő benyújtására van szükség:
- szerződésmódosítás
- likviditási terv október-december időszakra; vagy
- nyilatkozat a nettó finanszírozás, iparűzési adófeltöltés és Start munkaprogram
decemberben várhatóan beérkező összegeiről,
- csatolt vevő-szállító analitika,
- képviselő-testület tárgyában meghozott felhatalmazó döntése
A hitel biztosítékául az önkormányzatnak fedezetként ugyanazokat az ingatlanokat kell
felajánlani, amit már korábban is felajánlott.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását a hitel igényléséhez, illetve a hitelszerződés
megkötéséhez.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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65 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,hogy az
Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.
Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől
4.000.000,- Ft összegű folyószámla-hirtelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2016. december 31.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel
teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja
ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat
hozzájárul az állami támogatás, a helyi adó és a gépjárműadó bevétel OTP Bank
Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő
tartozás törlesztésére fordítja.
A hitelkeret további fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem képező
ingatlanokra alapított, 18.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog.
Ingatlan megnevezése: szántók
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0237/13
Ingatlan megnevezése: szántók
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0317/1
Ingatlan megnevezése: szántók, anyaggödör
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0419/1
Ingatlan megnevezése: szántó
Ingatlan címe:
5515 Ecsegfalva
Helyrajzi száma:
külterület 0426/7

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.
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5. napirendi pont:
Az ERPO-PLAN Kft árajánlatának elfogadásáról döntés az Ecsegfalva településrendezési
tervének elkészítéséhez
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a Tisztelt képviselő-testületet, hogy esedékessé vált
településünkön a jogszabályváltozásoknak megfelelő településrendezési terv elkészítése. Az
árajánlatok alapján az ERBO-PLAN kft. ajánlata a legoptimálisabb az Önkormányzat számára. Kérem
a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön az árajánlat elfogadásában és döntésével járuljon hozzá
településrendezési terv elkészítéséhez.
Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

66 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva
településrendezési tervének elkészítéséhez az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató
Kft. árajánlatát fogadja el, nettó 13.144.500,-Ft értékben.
A terv elkészítésének fedezetét 3.028.190,-Ft-ot, a 2016.évi költségvetési évben
befolyt tulajdonosi bevételek terhére, illetve 10.116.000,-Ft-ot a 2017.évi
költségvetési évben befolyó tulajdonosi bevételek terhére biztosítja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy kihirdetésre került
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás.
Az 5000 lakosságszámot meg nem haladó település helyi önkormányzata szociális célú
tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
A támogatás mértéke Ecsegfalva esetében kemény lombos fafajta esetében 15000 Ft/erdei
m3+ áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+ áfa, szén esetében 3500 Ft/q + áfa
Az igényelt mennyiséget a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a
2016.január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott). Önkormányzatunknál ez a
mennyiség maximum
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kemény lombos fafajta esetén 240 m3
lágy lombos fafajta esetén 360 m3
barnakőszén 834 q
A támogatási igényünk kemény lombos fafajtából 240 erdei m 3.
Vállalt önrész összege: 304 800 Ft
A szállításból származó költségek az önkormányzatot terhelik.
A támogatás megítélése után az önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális
rászorultság szabályait.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
67 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kemény lombos
fafajtából 240 m3 támogatási igény nyújt be.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.
Az ehhez szükséges önerőt, azaz a 304.800,-Ft-ot a Képviselő-testület 2016. évi
költségvetési maradványa terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási igény határidőre
történő benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

7. napirendi pont:
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is
mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati
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valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával- a felsőoktatási
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény szolgál.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj 2 tanulmányi félévre pályázható
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj 6 tanulmányi félévre pályázható
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a
pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3
Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
68 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő és folytató fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot írja alá.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első
félévére vonatkozóan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
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tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Határidő: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Általános
Szerződési Feltétele szerint.
Mellékletek: 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás
2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás
Ezt követően a polgármester kéri a képviselőket, hogy az előterjesztés szerint a 2017. évi
pályázatokra vonatkozó Bírálati Szabályzatot elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
69 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és
megállapításának módjára (a 2017. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó
Bírálati Szabályzatát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
értelem szerint

8. napirendi pont:
DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2015. (XII.1.) határozatával döntött a KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt
vonatkozásában az üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadásáról valamint egyéb, a pályázat

Támogatási szerződésében előírt nyilatkozat megtételéről.
A Társulás 2016. szeptember 21-én megtartott taggyűlésén elfogadásra került a fent említett
„vegyes modell” koncepciója.
Az elfogadott modell elsősorban az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók, a rendszerben
jelenleg is dolgozó alvállalkozások helyzetbehozására támaszkodik.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az üzemeltetési koncepció megvitatására és az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
70 /2016. (IX.27.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére és
díjpolitikára vonatkozó, a Taggyűlés által a 13/2015. (X.08.) TGy. határozattal
elfogadott koncepciót a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja;
2.) nyilatkozik arról, hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, továbbá annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt
évig;
Végrehajtásért felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő:

2016. október 15.

Ezt követően, mivel több bejelentés és 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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