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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.február 14-én 14 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

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

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. 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 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
17/2017.(II.14.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 14-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Egyebek
1. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat
2017.évi költségvetéséről szóló előterjesztést az Oktatási, Szociális és Gazdasági bizottság
megtárgyalta. A Bizottság határozata alapján az előterjesztést megtárgyalásra, a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmaz.
Kiegészítésként elmondja, hogy lényeges változás lesz, hogy a Napközi Konyha szakfeladat
március 1-től átkerül az Óvodához.
Megemlíti még, hogy az együttműködési szerveink részére a hozzájárulások nem változtak.
A Többcélú Társulással kapcsolatban elmondja, hogy az előző társulási ülésen a társulási
tanács elnöke a házi segítségnyújtásban rejlő dologi kiadások emelkedésében látja a kistérség
negatív gazdálkodásának az okát. Ezért a kistérség elnöke ki szeretné szervezni a házi
segítségnyújtást, más szolgáltatóhoz.
Közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy beruházásokat
növénytermesztésben szükségesnek látszik öntözőberendezés beszerzése.

terveznek.

A

Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.
Csányi András alpolgármester:
A Művelődési Házban lévő
költségvetési fedezet?

székek rossz állapotban vannak. Van-e a székek cseréjére

Kovács Mária polgármester: Igen, a dologi kiadások fedezetet nyújtanak rá.
Ezt követően – amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsájtja a 2017. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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2. napirendi pont
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkereste Őt
Kláricz János Úr Bucsa Polgármestere, és Dankó Béla Úr Országgyűlési képviselő.
Felajánlották annak lehetőségét, hogy Ecsegfalva csatlakozzon a Bucsán megkezdett
szennyvízelvezetési programhoz. Elmondja, hogy erre azért van szükség, mert Bucsa
lakosságszáma oly mértékben lecsökkent, hogy nem tudják teljesíteni a vállalt bekötés
számot.
A beruházás befejezéséhez szükséges lenne még Ecsegfalva és Kertészsziget lakosságszáma
is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítette a pályázati forrást, így ezáltal Ecsegfalva és
Kertészsziget településen is kiépülhet a gravitációs szennyvízrendszer.
Elmondja még, hogy az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében számítani kell
rendkívüli képviselő-testületi ülés tartására.

Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1520-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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