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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. április 17-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő Sárkány Sándor
képviselő, Willand Péter képviselő

Igazoltan távol van: Galambos István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző
Krizsán Miklós okl. könyvvizsgáló
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző

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 Csányi András és Oszlánczi Ignác képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Folyószámla hitelkeret igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Munkabér hitelkeret igényléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
megalkotása
Kovács Mária polgármester ismerteti, hogy az előterjesztést az Oktatási, szociális
és
gazdasági bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a beszámolóból megállapítható és nagyon fontos, hogy új
hitelünk nem keletkezett 2011. év folyamán és volt hitel, amely lejárt.
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Megkéri Krizsán Miklós okl. könyvvizsgálót, hogy adjon rövid tájékoztatást a képviselőtestületnek.
Krizsán Miklós oklevele könyvvizsgáló:
Köszöni a meghívást.
Az éves beszámoló felülvizsgálatát elvégezte. A vizsgálat eredményéről elkészítette a
független könyvvizsgálói jelentését, valamint egy hosszabb elemzést is tartalmazó
összefoglaló jelentést, melyet a képviselők is megkaptak.
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy nagyon fontos az, hogy az önkormányzat működése
biztosított volt és a vállalt és kapott feladatait az önkormányzat teljesítette.
Másik fontos dolog, hogy nem növekedett az önkormányzat adósságállománya.
Harmadik fontos dolog, hogy 2012. évben lényeges változás várható az önkormányzatoknál,
amelyeknek a gazdálkodást érintő hatásaira nagyon nehéz felkészülni.
Az éves beszámolót hitelesnek tartja, a szabályok betartása mellett elkészített beszámoló.
Tartalmát tekintve nagyon sok információt tud nyújtani a Képviselő-testület részére. Teljes és
hiteles képet ad az önkormányzat 2011.évi működéséről.
Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a pénzügyi
ügyintézőtől
a pénzügyi teljesülések tekintetében folyamatos útmutatást kap arra
vonatkozóan, hogy az adott kiadás vállalható-e vagy sem.
Megkérdezi a pénzügyi ügyintézőt, van-e kiegészítése?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Elmondja, hogy a tervezéskor mindig pesszimistán áll hozzá, hogy meglesz-e mindennek a
fedezete. Amikor pedig a zárszámadáshoz érünk, és átlátjuk az egész évet, akkor
megnyugvással tölti el, hogy sikerült ezt az évet is jól zárni. Minden egyes vállalt feladatunkat
tudtunk teljesíteni, és ezek a számok adnak nekünk irányt a következő évi tervezéshez.
Ezt követően Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja a 2011. évi zárszámadásról
szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a
következő rendeletét:

Ecsegfalva Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2012(IV.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv sz. melléklete tartalmazza.)
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2. napirendi pont:
Folyószámla hitelkeret igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester az előterjesztésnek megfelelően folyószámla hitelkeret felvételére
tesz javaslatot. ( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy 13.000.000,-Ft összegű hitelkeretről van szó, amely az
átmeneti likviditási problémák kezelését szolgálja. A folyószámla hitelkeret december 21
szól.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményeiket.
Csányi András képviselő:
Kiegészítésként elmondja, hogy eddig is volt ez a folyószámla hitelkeret, csak most meg kell
újítani.
Kovács Mária polgármester a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
21/2012.( IV.17.) KT. sz. H A T Á R O Z A T :
Folyószámla hitel felvételéről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13.000.000,Ft összegű folyószámla-hitelkeret felvételét határozza el.
A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése.
A hitelkeret lejárata: 2012. december 21.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és 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 a helyben maradó személyi jövedelemadó,
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését
szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb
támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és
tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank
Nyrt. a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére
fordítja.
Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges
összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse.
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A hitelkeret további fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem
képező ingatlanokra alapított, 18.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki
jelzálogjog.
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:

szántók
5515 Ecsegfalva
külterület 0237/13
szántók
5515 Ecsegfalva
külterület 0317/1
szántók, anyaggödör
5515 Ecsegfalva
külterület 0419/1
szántó
5515 Ecsegfalva
külterület 0426/7

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeret és járulékainak
visszafizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazását.

3. napirendi pont:
Munkabér hitelkeret igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz munkabér hitelkeret felvételére. ( Az előterjesztést
a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselők véleményét.
Csányi András képviselő:
Hosszú évek gazdálkodása során szerencsénk van, hogy az ingatlanjainkat meg tudtuk őrizni,
és most fedezetül tudnak szolgálni ahhoz, hogy a működőképességünket tudjuk biztosítani.
Kovács Mária polgármester a határozati javaslat elfogadást kezdeményezi.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
22/2012.( IV.17.) KT. sz. H A T Á R O Z A T :
Munkabér hitelkeret igényléséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rulírozó
munkabérhitel felvétele mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával
az Önkormányzatnak lehetősége nyílik – a személyi juttatások
finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe venni.
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Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: 6.090.979,-Ft
A rulírozó munkabérhitel lejárata: 2012. december 21.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és 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 a helyben maradó személyi jövedelemadó,
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését
szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb
támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és
tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank
Nyrt. a munkabérhitel szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges
összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse.
A hitel további fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem
képező ingatlanokra alapított, 18.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki
jelzálogjog.
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:

szántók
5515 Ecsegfalva
külterület 0237/13
szántók
5515 Ecsegfalva
külterület 0317/1
szántók, anyaggödör
5515 Ecsegfalva
külterület 0419/1
szántó
5515 Ecsegfalva
külterület 0426/7

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
visszafizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazását.
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4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idén is indul majd a
nyári gyermekétkeztetés.
102 gyerek van, aki igénybe veheti, 54 napon keresztül, ami úgy érzi, hogy a szülőknek nagy
segítséget jelent.
Ezt követően Dr. Nagy Éva körjegyző előterjeszti Erdei Sándor köztisztviselő
továbbképzésének támogatásáról szóló előterjesztést. ( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz.
melléklete tartalmazza.)
Kiegészítésként elmondja, hogy a regisztrációjának megszerzéséhez ezt a tanfolyamot el kell
végeznie, amely a munkakör betöltéséhez szükséges.
Kovács Mária polgármester a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
23/2012.( IV.17.) KT. sz. H A T Á R O Z A T :
Döntés Erdei Sándor pénzügyi munkatárs szakmai továbbképzésének
támogatásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Sándor
köztisztviselő, pénzügyi munkatárs Államháztartási mérlegképes
könyvelő szakképesítés-ráépülés szakma továbbképzés oktatási díját
(110 400 Ft) átvállalja, és azt a munkavállaló részére megtéríti. Vállalja
továbbá, hogy a köztisztviselőnek a továbbképzéssel felmerülő utazási
költségét megtéríti.
Ecsegfalva Község Önkormányzata a továbbképzéshez és az útiköltség
térítéshez a támogatást az igazgatási szakfeladat előirányzat terhére
biztosítja.
Felelős: Kovács Mária
Határidő: értelem szerint
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1530-kor bezárta.
k. m. 1. oldalon
Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oszlánczi Ignác
jegyzőkönyv-hitelesítő
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