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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017.május 30-án 1430 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető:

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 Sárkány Sándor és Hegyi Ferencné 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 2016.évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről tájékoztató
Előadó: Szegedi Róbert c.r. alezredes, őrsparancsnok
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása.
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves tevékenységéről
szóló beszámoló
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Beszámoló az önkormányzati hivatal adóhatósági tevékenységéről, az
önkormányzat kintlévőségének behajtásáról
Előadó: Ádám Sándorné adóigazgatási ügyintéző
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 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

40/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 30-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ecsegfalva község 2016.évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről tájékoztató
Előadó: Szegedi Róbert c.r.alezredes, őrsparancsnok
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása.
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves tevékenységéről
szóló beszámoló
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Beszámoló az önkormányzati hivatal adóhatósági tevékenységéről, az
önkormányzat kintlévőségének behajtásáról
Előadó: Ádám Sándorné adóigazgatási ügyintéző
7. Egyebek
1. napirendi pont:
Ecsegfalva község 2016.évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről tájékoztatás
Kovács Mária polgármester a rendőrség beszámolóját. nagyon részletesnek tartja.
Megállapítja, hogy a bűnügyi helyzet nagyon jó.
Kiegészítésként fontosnak tartja elmondani, hogy Ecsegfalván nagyon jó a megelőzési
program. Erre vonatkozóan sok rendezvényünk volt.
Megkéri a Rendőrség képviselőit, hogy még a megelőzésre vonatkozóan tartsanak előadást.
Úgy érzi, hogy a széleskörű a rendőrség együttműködése a lakossággal és az önkormányzattal
is.
Megkéri Olyán Sándor kapitányságvezető urat, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése,
akkor tegye meg.
Oltyán Sándor r. ezredes, kapitányságvezető:
Úgy gondolja, hogy részletesen leírt mindent a beszámolóban.
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Elmondja, hogy 2010. óta a bűncselekmények számában egy azonos tendencia figyelhető
meg. A bűncselekmények összetételében van némi változás. Amire egy picit oda kell figyelni,
az a garázdaság, ebben 3 esetben indult eljárás 2016. évben.
Az együttműködésre, illetve a megelőzésre vonatkozóan elmondja, hogy az idén is folytatják
az iskola rendőr programot,a szülők-családok a rendőrség kiemelt partnerei programot, a
házhoz megyünk programot, illetve konzultációs fórumokon vesznek részt.
Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy egy lakossági összejövetelre eljönnének, és
megelőzéssel kapcsolatban tartanának egy előadást.
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Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselőket, hogy tegyék
meg hozzászólásaikat.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
41/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Dévaványai Rendőrőrse által készített, Ecsegfalva község 2016. évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

2. napirendi pont:
Ecsegfalva
Község
Önkormányzata
2016.évi
költségvetésének
módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2016.évi
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést az Oktatási, Szociális és Gazdasági bizottság
részletesen megtárgyalta és határozatában elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kéri, hogy amennyiben van kérdésük, hozzászólásuk, akkor tegyék meg.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletet:

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2016.évi
zárszámadásról szóló előterjesztést az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
.
Elmondja még, hogy a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló
készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
A maradvány nincs önkormányzatra összesítve, hanem külön-külön kell a maradványt
megállapítani, mert a beszámolót is költségvetési szervenként kell leadni. Az összevonást a
Magyar Államkincstár készíti el a benyújtott beszámolók alapján.
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
42/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község
Önkormányzatának 2016. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az Ecsegfalvi Óvoda maradványa 104.331,- Ft, melynek teljes összegét eszköz
beszerzésre engedélyezi felhasználni.
Az Önkormányzat maradványa 10.792.995 Ft.
Működési maradvány: 10.792.995 Ft.
Szabad maradvány nincs.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: döntés után
Ezt követően kéri, hogy a 2016.évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletet:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont:

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d)
pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát.
Az Ecsegfalvi Óvoda vezetője Fülöp Erzsébet az óvodai beíratást követően 2017. május 23-án
tájékoztatott a 2017/2018-as nevelési évre az óvodába beiratkozott gyermekek számáról. Az
újonnan beíratott gyermekek létszáma 12 fő, várhatóan 44 fővel indul el a nevelési év.
Az Alapító Okirat alapján az óvoda 2 csoportos.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az Ecsegfalvi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 2
csoport indítását engedélyezze.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
43/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
fenntartott Ecsegfalvi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 2 csoport indítását
engedélyezi.
Az óvodai csoportokat a 2017/2018. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy
a csoportok számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális
létszámot.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő: 2017. szeptember 1.
5. napirendi pont:

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves tevékenységéről szóló
beszámoló
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka Jegyző Asszonyt, hogy a beszámolóval
kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése?
Czene Boglárka jegyző:
Elmondja, hogy a 2016-os év a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében nem volt
eseménydús. A személyi feltételek adottak, a létszámban változás nem történt. Az állami
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finanszírozásban szintén nem történt változás. A feladatok tekintetében részletesen kitért a
beszámolóban.
Szeretné megköszönni a kollégáknak a munkáját, amelyet a 2016-os évben végeztek.
Elmondja még, hogy az elmúlt évben az ellenőrzések folyamatosak voltak, mind a Magyar
Államkincstár, mind a Kormányhivatal részéről, amely szép eredménnyel zárult..
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatás és kéri a hozzászólásokat.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra javasolja a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
44/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évről szóló beszámolóját, a határozat
mellékletében szereplő tartalommal.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:

Beszámoló az önkormányzati hivatal adóhatósági tevékenységéről, az önkormányzat
kintlévőségének behajtásáról.
Kovács Mária polgármester kiegészítésképpen elmondja, hogy önkormányzatunknál az
adóhatósági tevékenység jónak mondható, az ügyintéző mindent megtesz a behajtás
érdekében.
Kéri a képviselők véleményét.
Amennyiben nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja az adóhatósági tevékenységről,
önkormányzat kintlévőségének behajtásáról szóló beszámolót.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
45/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatósági
tevékenységéről, önkormányzat kintlévőségének behajtásáról 2016. évi szóló
beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára elfogadja.
6

Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő:

értelem szerint

7. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot
hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet I.7. pont és a III. 1. pont szerint. A támogatás a település működőképességének
megőrzéséhez vagy feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához igénylehető. A
támogatási igény csak az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák
kezelésére nyújtható be.
Ecsegfalva Önkormányzat jelenleg likviditási problémával küzd annak ellenére, hogy igénybe
vette a 7 millió forintos folyószámlahitel keretet is.
Nagy összegű (3 millió forintos) kifizetetlen szállítói tartozással rendelkezünk. Amennyiben a
központi támogatást nem kapjuk meg, akkor a biztonságos működés veszélybe kerül.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni, szíveskedjen.
Aki egyetért a határozati javaslattal, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
46/2017.(V.30.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet I. 7. pont és a III.1. pont szerint támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: szeptember 30.
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1500-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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