ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
2015. JANuÁR 20-I
TESTÜLETI ÜLÉS
JEGYZÖKÖNYVE

HATÁROZAT SZÁMA
71/2015. (I.20.)
72/2015. (I.20.)
73/2015. (I.20.)
74/2015. (I.20.)
75/2015. (I.20.)
76/2015. (I.20.)
77/2015. (I.20.)
78/2015. (I.20.)
79/2015. (I.20.)

HATÁROZAT TÁRGYA
Napirend elfogadása
2015. évi költségvetés bevételi oldalának elfogadása
Polgármesteri Hivatalnál létszámleépítés
2015. évi költségvetés kiadási oldalának elfogadása
Civil szervezetek támogatása
Sportöltöző vagyonkezelésbe vétele
2015. évi útfelújítások
Hort község Településrendezési Tervének elfogadása
Gondozási Központ Szakmai Programjának elfogadása

RENDELET SZÁMA RENDELET TÁRGYA
5/2015. (I.21.)
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 8,30
órakor tartott üléséről.
Testületi ülés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. Polgármesteri Hivatal
tanácskozóterme.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Ludányi Csaba, Maksa
Tamás, Szűcs Tamás, Tóthné Kis Krisztina képviselők.
Polgármesteri Hivatal részéről: Kovácsné Hegedűs Klára jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné

Maksa Mátyás polgármester:
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm Bódi János
díszpolgárt és Szabó Marianna óvodavezetőt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mert a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van, így azt megnyitom. Egy képviselő Maksa László
Győző jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Kérek a napirendi pontok közé felvenni
még egy napirendet. A Gondozási Központ Szakmai Programja változik, mert 2015. 01. 01től a gyermekvédelmi feladatokat is ők látják el ezért kellett módosítani a Szakmai
Programot, melyet a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kérem a módosított napirend
elfogadását!
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2015. /I.20./ határozata
A képviselő-testület a 2015. január 20-i ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1./ 2015. évi költségvetés tárgyalása I.
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Előkészítésében részt vesz: jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2./ Civil szervezetek támogatási lehetőségeinek megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./ Hort Községi Önkormányzat kérelme
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ Gondozási Központ Szakmai Programjának a megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ Indítványok, bejelentések
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Maksa Mátyás polgármester:
Van egy lejárt határozatunk, vásároltunk egy utánfutót. Méretében és összegében ez volt a
legelfogadhatóbb. Most a téli szociális tűzifaszállításnál igen jó célt szolgál. 70 helyre kell
kiszállítani a fát, úgy gondolom, már most megtérül ezzel az ára.
Érkezett egy törvényességi észrevétel. Szűcs Tamás képviselő társunk eskü letételével
kapcsolatosan. Az eskü letételénél a képviselő-testületnek is jelen kellett volna lennie, de
csak a HVI elnöke, a polgármester és a jegyző volt jelen, ezért most meg kell ismételni az
esküt.
Maksa Mátyás polgármester kiveszi az esküt.
SZŰCS TAMÁS KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE
I.

NAPIREND
-

2015. évi költségvetés tárgyalása I.

/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság/
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A költségvetés két részből áll a bevételi és kiadási oldalból, először a bevételi oldalt
tárgyaljuk. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A bevételi oldalon
a bevételek a következőkből állnak.
1. helyi önkormányzatok működésének támogatásából
2. az óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítő
bértámogatásokból
3. az óvoda működési támogatásából áll, /ezen a víz, villany, gáz, telefon,
tisztítóeszközöket stb. kell érteni/.
4. iskola, óvoda gyermekétkezési támogatása. Ebből az összegből kell kihozni a
háromszori étkezést. A rezsi költséget az önkormányzat állja. Sokan vannak, akik
szociális alapon nem fizetnek az étkezésért, vannak, akik 50%-ot fizetnek és igen
kevés azok száma, akik a 100%-os térítési díjat fizetik.
5. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása. Ezzel az összeggel, amit az állam
leoszt, el kell számolni. Ha visszafizetés van, az a tartalékalapból történik, és ha
marad pénz az is a tartalékalapba megy.
6. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
7. könyvtári és közművelődési feladatok támogatása ez az összeg sohasem fedezi a
kiadást.
Az állami támogatás 183.301.688 e/ Ft.
Az önkormányzat saját bevételei az adókból a térítési díjakból és a bérleti díjakból adódnak
össze. A kommunális adó tervezett összege 8 millió Ft, az iparűzési adó 15 millió Ft, a
gépjárműadó 5,5 millió Ft. A gyerek és szoc. étkezők tervezett bevétele 11.779 e/Ft, a
vendégtérítési díj 753 e/Ft, a lakbér 1.239 e/Ft, helyiség bérleti díjak / pl. Posta, COOP/
5.292 e/Ft, az egyéb bevétel / sírhely, ravatalozó használat / 1.762 e/Ft. A védőnői
szolgálatra várhatóan 5.630 e/Ft-ot kapunk majd, mely szigorú elszámolású. A
pénzmaradványunk 60 millió Ft. Az intézményi finanszírozás úgy történik, hogy az
önkormányzat megkapja az államtól, majd átutaljuk az intézményeknek. Az önkormányzati
bevétel összesen 404.755 e/Ft-ot tesz ki. Ez majd rendeleti formában fog a februári ülésre
elkészülni.
Szűcs Tamás képviselő:
Vannak olyanok, akik segélyt kapnak, milyen jogon jár nekik? pl. ha van neki köztartozása,
akkor ne kapjon. Szerintem így igen sok pénz van kint. Van-e rá mód az elbírálásnál, hogy
csak az kapjon segélyt, akiknek nincs köztartozása?
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Maksa Mátyás polgármester:
2010-től mióta én vagyok a polgármester, nagy hangsúlyt fektetek a pénzbehajtásra. A
Gondozási Központnál és a Konyhánál is igen sok volt a kintlévőség, mára ez már
lecsökkent. Nagyon sok pénzt behajtottunk a NAV-on és végrehajtón keresztül. Vannak
olyanok is, akiknek nagyobb a tartozásuk és csak részletekben tudják megfizetni, erre
általában adunk lehetőséget. A fizetési morál rendeződni látszik. Óriási összeget tesz ki a
csatornahitel, 184 millió Ft. a tartozás. Ösztönözni kell az embereket, hogy minél többen
fizessék be. A behajtás aránya 60-70%-os volt. A rendszeres szociális segélyből nem lehet
semmit sem levonni, de ha hozzánk kerülnek közmunkára abból a bérből le szoktuk vonni a
tartozásokat. Csak a plusz jövedelemből lehet levonni a segélyből nem. Nagyobb összegű
tartozások már most nincsenek, ezek behajtásra kerültek.
Szűcs Tamás képviselő:
Köszönöm a kimerítő választ.
Maksa Tamás képviselő:
Nagyságrendileg %-osan be lehet határolni mennyi az adósság?
Maksa Mátyás polgármester:
A kommunálisadó szinte teljes egészében be van fizetve, a gépjárműadóban kb. 90%-os a
befizetés. Sok autót kivonatunk a forgalomból és ez egy kicsit visszatartó, mert a kivonatás
után jönnek, és rögtön befizetik az adót.
Szűcs Tamás képviselő:
Az adótartozásokat ledolgozni nem lehet?
Maksa Mátyás polgármester:
Az önkormányzati adótartozásokat nem lehet ledolgozni, ilyen csak a szabálysértési
bírságoknál van.
Van- e még kérdés a költségvetés bevételi oldalával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki
elfogadja Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési
tervezetének bevételi oldalát 404.755 e/Ft főösszeggel az kézfenntartással szavazzon!

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2015. /I.20./ határozata

1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecséd Községi
Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének
bevételi oldalát 404.755 e/Ft főösszeggel elfogadja.
2. Ezen sarokszámokkal a következő képviselő-testületi ülésre készüljön el a
költségvetési rendelet.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
A költségvetés másik oldala a kiadási oldal. Önök előtt van egy létszámleépítés
előterjesztés. A polgármesteri hivatalnál a tavalyi évben létszámbővítés vált szükségessé,
mivel a jegyzői feladatokat tartós betegség miatt nem tudta ellátni a jegyző, így egy aljegyzői
állás kellett létesíteni. A jegyző jogviszonya azonban december 7-én megszűnt, és a
meghirdetett álláshely 2015. január 12-től betöltésre került, ezért az aljegyzői állást meg kel
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szüntetni. Az új jegyző január 12-től Kovácsné Hegedűs Klára lett. Aki egyetért azzal, hogy
az Ecsédi Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel csökkentsük 2015. 01.12-től az
kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2015. /I.20./ határozata

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecsédi
Polgármesteri Hivatal létszámát 2015. január 12-től 1 fővel csökkenti.

Maksa Mátyás polgármester:
A hivatal költségvetéséhez is hozzá kell tenni, mivel nem elég az állami támogatás a
működéshez.
Maksa Tamás képviselő:
Itt nincsen részletezve, hogy ki miből gazdálkodik. Meg lett kérdezve minden intézmény,
hogy miből tudnak gazdálkodni?
Maksa Mátyás polgármester:
Az intézményeknek nyilatkozniuk kellett, hogy elfogadják-e a költségvetést. A bérekhez nem
lehet hozzányúlni. Csak a polgármester bére nyilvános. Mindenki be van sorolva ez egy
kötelező bér, ezt meg kell kapni mindenkinek. A minimumon van mindenki.
Az önkormányzat képviselő-testülete itt a képviselők tiszteletdíja van feltüntetve. A
köztemető fenntartása itt is csak a bér van feltüntetve. A nem lakóingatlan bérbeadásnál a
takarítók bére van. A közfoglalkoztatásnál a 6 fő közhasznú bérének a ránk eső része van. A
zöldterület kezelésnél a 3 karbantartó bére van. Az óvodai nevelésnél 12 fő bére van, ennyit
finanszíroz a kormány. A konyhánál 7 fő van betervezve, de ez nem mehet így, sok a
költsége így itt is létszámleépítést kell végezni. Az önkormányzatnál jelenleg 50 fő dolgozik,
de ezt még csökkenteni kell, mert nem kapunk rá elég finanszírozást. Az önkormányzat
működéséhez 39.597 e/Ft kell, míg a tartalékunk 34.013 e/Ft. A fejlesztésekre nem lett
tervezve, de úgy gondolom, nem állhatunk meg itt. A polgármesteri hivatalnál a biztonság
technikai programok is igen sok pénzt elvisznek ide is kellett átcsoportosítani. A
köztemetőhöz a közösből kellett hozzátenni. Nem elég, amit központilag kapunk. A
lakóingatlan bérbeadáshoz hozzá kellett tenni /felújításokra/. A nem lakóingatlan
bérbeadásnál van a sportpálya, ami igen nehéz helyzetben van. Javaslom, vegyük vissza a
víz-villany-gáz-csatorna fizetését. Így nagyobb lesz a rálátásunk az egész épületre. Az
épületet visszavennénk, így a karbantartási festés, tatarozás, felújítási munkák a miénk
lenne. Pályázat írására is van tervezve 1-1 millió Ft, az orvosi rendelőhöz és az iskolához.
Maksa Tamás képviselő:
Az jó, hogy visszavesszük a villany-víz-gáz költségeit, de nehogy visszaéljenek vele. Égve
hagyhatják pl. a villanyt, a gázt bekapcsolva. Így majd többet kell lelátogatni, nem-e gond
lesz ezzel? Nem kellene-e maximalizálni a költségeket?
Maksa Mátyás polgármester:
Nem lehetünk ott mindig, de bízom benne, hogy olyan gondnok lesz, aki erre majd figyel. Én
majd többet lemegyek és ellenőrzöm. Bízom benne, hogy a vezetés majd figyel erre, és az
átvétellel az elnökváltás miatti átmeneti időszakot is át tudjuk hidalni.
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Ludányi Csaba képviselő:
Vagy lesz egy felelősségteljes használat, vagy ha nem akkor meghatározunk majd egy
mennyiséget. Én is támogatom, hogy vegyük vissza az épülete.
Maksa Mátyás polgármester:
Az állat eü. tevékenység alatt az eb rendész bére van.
Szűcs Tamás képviselő:
Iszonyat mennyiségű kóbor kutya van az utcákon. A gazdákat fel kellene szólítani, hogy
tartsák zárva őket. Sok esetben még hozzám is bejön egy-két kóbor eb, pedig nekem zárt
kerítésem van. Szerintem ezzel foglalkoznunk kell, a törekvés már megvan.
Maksa Mátyás polgármester:
A kóbor kutyákkal az a baj, hogy sok nincsen be chippelve, így nem tudjuk a gazdát sem
azonosítani. Az állatvédők pedig igen radikálisak. Az eb rendész büntet is és a kutyákat is
rendre elviszi, de sajnos mindig hoznak helyettük másikat. Elkezdtük a járt utat, de amíg a
környező településekről ide hozzák a kutyákat, addig nem tudunk mit tenni.
Maksa Tamás képviselő:
Járható út-e az, hogy az eb rendész telefonszámát több helyen is közzé tegyük?
Maksa Mátyás polgármester:
A polgármesteri hírlevélben is benne volt már többször is és az Ecséd honlapon is fenn van.
Van tervezve az utak felújítására is, de ehhez kell majd egy testületi határozat. A közutak,
hidak fenntartása ez államilag leosztott pénz. A települési hulladékszállítás a lomtalanítás
összegét foglalja magába. A közvilágítás államilag leosztott pénz, ezzel forintálisan el kell
számolni. A zöldterület kezelésnél dologi kiadásokra, benzinre, javításokra a városközséggazdálkodásnál pl. a karbantartóknak szerszámvásárlásra van összeg. A civil
szervezetek támogatása 350 e/Ft van betervezve, ezt az összeget lehet szétosztani a
benyújtott kérelmek alapján. Vannak kötelező tagsági díjaink is ilyen pl. a Zagyvasághoz
valamint a Mátrai Vízgazdálkodáshoz befizetett tagdíj. Viziközmű társulás itt 1 fő fizetését
finanszírozza három település. Az óvodai neveléshez 4 millió Ft-ot kell hozzátenni.
Közgyógyellátás, ez a méltányossági közgyógyellátásra van tervezve. Ez az összeg 2-3
főnek elég, az elbírálás polgármesteri hatáskörben van. idősek nappali ellátása 2 fő bére van
tervezve, de sajnos itt sem jövünk ki az összegből ide is kb. 5 milló Ft kell tenni. A temetési
segély be fog épülni a települési segélybe. Itt a helyben szokásos legolcsóbb temetési
összeg 10%-át szoktuk megállapítani ez kb. 8.900Ft-ot jelent. Arany János tehetséggondozó
azok a gyerekek kapják, akik szociálisan rászorulnak az iskola javaslatára szokott a
képviselő-testület erről dönteni. Aki megkapja 5.000,-Ft/hó-val van támogatva 4 vagy 5 éven
keresztül, míg középiskolai tanulmányai tartanak. Az FHT csak két hónapra van tervezve,
mert márciustól átkerül a járáshoz. A lakásfenntartási támogatás is megszűnik, de akinek
most meg van állapítva, azt még mi fogjuk folyósítani amíg le nem jár. Azt, hogy ezt az
összeget visszakapjuk-e még nem tudjuk. A központi konyha kiadását nem tudom elfogadni.
Most a nyersanyag norma 15 millió Ft. Azoknak az embereknek is kell napi egyszeri meleg
étkezést biztosítani, akiknek nincs jövedelmük, ez kötelező feladat. 2015. januártól a térítési
díjak befizetése egy helyen lehetséges a központi konyhán, így átláthatóbbak lesznek majd a
befizetések. A konyhán minden évben magas a veszteség.
Tóthné Kis Krisztina képviselő:
Nagyon sok gyerek ingyen étkezik. Az iskolai étkezésben is csak azok étkeznek, akik ingyen
vagy 50%-os térítési díj ellenében kapják az ebédet. Az óvodai étkezésnél más a helyzet.
Szűcs Tamás képviselő:
Akkor a bevételi és a kiadási oldal pontosan megegyezik? Tételesen pl. cafetériához, vagy
köztemetőhöz mit teszünk? Én a számokban nem kételkedem, nem látom a tételességet.
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Maksa Mátyás polgármester:
Csak azok a kiadások szerepelnek, amik voltak. Itt nem lehet kivenni vagy betenni
összegeket. A bérek a költségvetés közel 90%-át elviszik. A dologi kiadásokat, ha nem
költjük el, akkor ezt az összeget vissza kell tenni a tartalékalapba. Vészhelyzetben a
polgármester átcsoportosíthat pénzt. A polgármester felel a teljes vagyonával mindenért. Bér
jellegű maradványt nem lehet átcsoportosítani dologira. 2015 évtől át kell térni egy új
könyvelési programra, ami többlet költséget fog majd jelenteni. Támogatási címszó alatt nem
lehet adni semmit. Csak azt adunk, ami jár, így talán nem lesz működési gondunk. A
polgármesteri hivatalnál dolgozók bére kevesebb, mint a karbantartók vagy dajkák bére.
Ludányi Csaba képviselő:
Amikor dologi kiadásról beszélünk, azt nem lehet pontosan megállapítani. Van sok olyan
dolog, amit előre be lehet tervezni, de van sok olyan is, amit nem látunk előre.
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
A költségvetést elfogadásra javaslom, igaz hogy határon van, de működhet vele a község.
Nem kell szankcionálni és nem kellett a tartalékalapból hozzátenni. Ez egy igen szoros
költségvetés. Van egy tartalékalap, amihez hozzá lehet nyúlni, ha kell. Van itt egy 45 milliós
útépítés, ami ha megvalósul az egy remek dolog lesz. Javaslom, hogy a járdaépítésre is
fordítsunk majd nagyobb gondot.
Maksa Mátyás polgármester:
2010-ben mikor az első ciklust kezdtem 85 milliós hiánnyal kezdtem. Akkor kő keményen
lehúztuk a dolgokat. Volt olyan is, hogy az iskolába 1millió 300 ezer forintos gázszámlát
kellett kifizetni havonta. Az iskola nem kap állami támogatást az a saját költségvetésünkből
kell fedezni. 113 millió forintot hoztunk ide az államtitkár úr közbenjárásával, soha nem volt
még ilyen. Amíg nincs, elfogadott költségvetésünk addig nem tudnak az intézmények
működni.
Szűcs Tamás képviselő:
Nekem nem az összeggel van problémám. Itt teljesen le van véve a költségvetés. ha meg
van, hogy egész évben mennyi a víz-villany-gáz, ehhez megy még majd pl. a javítás?
Maksa Mátyás polgármester:
Van egy elfogadott költségvetés, ebben minden benne van. Ha valamiből több lesz a bevétel
a tervezettől a plusz összeg a tartalékalapba kerül.
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
Ez egy tervezet, ezen belül próbálunk megmaradni, de ha szükséges pl. egy váratlan
kiadásnál majd a tartalékalapból át tudunk csoportosítani.
Maksa Mátyás polgármester:
A polgármesteri hivatalhoz pl. kell egy új könyvelő program, ennek az összegét még nem
tudjuk és lehet, hogy itt majd a képviselő-testületnek kell dönteni az át csoportosításról.
Van- e még kérdés a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki
elfogadja Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetés
kiadási oldalát 404.755 e/Ft főösszeggel az kézfenntartással szavazzon!

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2015. /I.20./ határozata
1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecséd Községi
Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének kiadási
oldalát 404.755 e/Ft főösszeggel elfogadja.
2. Ezen sarokszámokkal a következő képviselő-testületi ülésre készüljön el a
költségvetési rendelet.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

II.

NAPIREND
-

Civil szervezetek támogatási lehetőségeinek megtárgyalása

/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság/
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A jegyző készített egy rendelet tervezetet, és a képviselő-testület ezen rendelet alapján
dönthet majd a támogatások odaítéléséről.
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző:
Ebben a tervezetben benne vannak a támogatási feltételek formái és módjai, az hogy kik,
milyen szervezetek igényelhetnek támogatást. Az összeférhetetlenséget az ide vonatkozó
jogszabály szerint mindig vizsgálni kell majd. Az elbírálás szempontjából fontos az is, hogy
akik a támogatást kérik tagdíjat szednek-e vagy nem.
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
Itt ismer mindenki mindenkit. Nyomon tudjuk követni az egyesület, alapítvány munkáját. Itt
érzelmi alapon is lehet dönteni. Az alapítványok egy-egy réteget képviselnek, minden
átlátható. A képviselő-testület egyszerűbben is tud majd dönteni. valamilyen formában
minden szervezet segíti az önkormányzatot is. Itt 350 ezer forintról van szó, ezt legfeljebb 50
ezer forintonként lehet elosztani. Sokszor azt hallani a faluban, hogy az önkormányzat nem
csinál semmit, holott ő adja a pénzt.
Maksa Mátyás polgármester:
Ez egy rendelet tervezet, ami arról szól, hogy a képviselő-testület dönt a támogatás
összegéről. Ez azért van, hogy ha valakinek a nyáron kell a pénz akkor is tudjunk adni. Ez a
rendelet felkerül a honlapra is.
Maksa Tamás képviselő:
Összességében éves szinten 350 ezer forintról beszélünk. A sportnál pl. az utazásra nem
lesz elég ez az összeg. És még a sporton kívül is vannak szervezetek, akik Ecséd hírnevét
öregbítik és megérdemelnék a támogatást. Ez egy elég kevés összeg.
Maksa Mátyás polgármester:
A civil szervezetek ingyen használhatják a Művelődési Házat. Ez 6 milló forint a
költségvetésből. A sport klub Törökországba és Horvátországba jár edzőtáborozni. Ne erre
használják a pénzt, amit kaptak a TAO-ból. Azért vesszük vissza az épületet és valamennyi
közüzemi számla kifizetését, hogy könnyebb legyen a működésük.
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Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
Az összeg nagysága annyi amennyi én a sportot támogatom. Számomra elfogadható a
rendelet.
Maksa Mátyás polgármester:
Most még nem az osztásról kell beszélni, hanem magáról a rendelet elfogadásáról.
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző:
A támogatások odaítélésének rendjét valamilyen általános szempontrendszer szerint
szeretnénk szabályozni. Ezért készült most ez a rendelet.
Maksa Tamás képviselő:
Nincs dátum arra vonatkozóan, hogy mikortól-meddig lehet benyújtani a kérelmeket. Így aki
előbb nyújtja be, az kap, aki meg később, és már nincs a 350 ezer forintos keretből az nem
fog kapni?
Maksa Mátyás polgármester:
Ha elfogy a keret, még mindig lehet a tartalékalapból hozzátenni, ha nagyon fontos. Van-e
még kérdés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló rendelet tervezethez,
amennyiben nincs, aki elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 5/2015. (I.21.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:
Ecséd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (I. 21.) rendelete
a civil szervezetek támogatásának rendjéről
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt
hatását és anyagi lehetőségeitől függően, pénzügyileg is támogatja az önkormányzat
közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek
működését, programjait.
(2)E rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése,
növelése, az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása, az önkormányzati
feladatok hatékonyabb ellátása.
(3)Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek részére
támogatást e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett biztosít.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában civil szervezet:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött jogi személyiséggel
rendelkező társadalmi szervezet, szövetség, egyesület (kivéve: párt, munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító társaság,
magánnyugdíj-pénztár, egyház),
b) jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság (klub, baráti kör, stb.).
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3. A támogatás feltételei, formái és módja
3.§(1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha politikai tevékenységet nem
folytat, a községhez kapcsolódó és a község lakosainak érdekeit szolgáló tevékenységet
folytat és az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.
(2) Támogatás nyújtható különösen:
a) rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezéséhez, ehhez kapcsolódó
beszerzéshez,
b) kulturális tevékenységhez,
c) versenyeken való részvételhez,
d) kirándulások költségeihez,
e) sporttevékenységhez,
f) közrend, közbiztonság védelmével kapcsolatos költségekhez,
g) környezetvédelmi célú programok kiadásaihoz,
h)művészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök, kellékek
vásárlásához.
(3) Üzleti-gazdasági tevékenységhez támogatás nem nyújtható.
(4) Az önkormányzat a civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a közösségi
színtereket (pl. művelődési ház, könyvtár, Gondozási Központ klubhelyisége) rendezvényeik
színvonalas lebonyolítása érdekében, feltéve, ha a programon való részvétel a község lakói
számára ingyenes.
4.§ Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszegből
biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható pénzügyi támogatást.
5.§(1) A civil szervezetek pénzügyi támogatást támogatási kérelem benyújtásával
igényelhetnek a tárgyévben folytatott tevékenységükhöz, illetve az általuk szervezett
programok, események lebonyolításához.
(2) A támogatási kérelem a rendelet 1. mellékletét képező űrlap kitöltésével évente egy
alkalommal nyújtható be.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően kiegészítő támogatás kérhető évi egy
alkalommal a támogatási kérelemben korábban nem szereplő programok költségeihez,
valamint ha az előre tervezett program költsége saját forrásból nem biztosítható, feltéve ha a
program a község lakóinak színvonalas, szórakoztató élményt biztosít a kultúra és a sport
területén.
(4) A támogatási kérelemhez a 2. § a) pont szerinti civil szervezetnek csatolnia kell a
szervezet megalapítását tanúsító okiratot és annak nyilvántartásba vételéről szóló bírósági
végzés szervezet vezetője által hitelesített másolatát.
4. A támogatás odaítélésének rendje és az elszámolás szabályai
6.§ (1) A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:
a) a támogatott civil szervezet megnevezését,
b) a támogatás felhasználásának célját, feltételeit,
c) a támogatással finanszírozott program megnevezését,
d) a támogatás összegét, kifizetésének módját,
e) az elszámolás módját, határidejét.
7.§ (1) A támogatás felhasználására, a pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételeket a
támogatásra vonatkozó megállapodásban kell rögzíteni.
(2) A képviselő-testület a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötésére a
polgármestert hatalmazza fel.
(3) A támogatás kifizetése a 2. § a) pont szerinti civil szervezet részére általában
átutalással történik.
(4) A jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek esetében a támogatás az
önkormányzat nevére kiállított számlák kiegyenlítésével valósul meg, a megállapított
keretösszeg erejéig.
(5) A támogatás csak a kérelemben megjelölt és a megállapodásban rögzített célra
használható fel.
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(6) Elszámolásként csak a tárgyévben kiállított számlák fogadhatók el.
(7) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét nem teljes mértékben használja
fel, a fennmaradó részt az elszámolással egyidejűleg köteles az önkormányzat részére
visszafizetni, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek esetében a
fennmaradó összeg felfüggesztésre kerül.
(8) Amennyiben a civil szervezet a támogatást nem a megállapodásban meghatározott
célra használja fel, vagy elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles
a támogatást legkésőbb az elszámolási határidőt követő 15 napon belül visszafizetni.
(9) A (7) bekezdésben foglalt esetben a civil szervezet az adott évben, valamint a
következő évben pénzügyi támogatásban nem részesülhet.
8.§ (1) A civil szervezetek részére nyújtott támogatásról az önkormányzat a döntés
meghozatalát követő 60. napig tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatott szervezet megnevezését
b) a támogatás célját,
c) a támogatás összegét.
d)
5. Záró rendelkezések
9.§ Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Kihirdetve: 2015. év január hó 21. nap

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző
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1. melléklet a 5/2015. (I. 21.)
önkormányzati rendelethez
Támogatási űrlap civil szervezetek részére
támogatás elnyerésére
1. A támogatást kérő szervezet adatai:
1.1. A szervezet megnevezése: ________________________________________________
1.2. A szervezet székhelye: ___________________________________________________
1.3. A szervezet levelezési címe: _______________________________________________
1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): _______________
__________________________________________________________________________
1.5. A szervezet pénzintézeti számlaszáma: ______________________________________
1.6. A szervezet tagjainak száma: ______________________________________________
2. A támogatási kérelem tartalma:
2.1. Célja (a támogatással megvalósítani kívánt cél):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.2. A kérelmezett támogatás összege: __________________________________________
2.3. A cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/eszközök:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.4. A megvalósítás helyszíne: _________________________________________________
2.5. Időpont/időtartam: _______________________________________________________
2.6. A résztvevők várható létszáma: _____________________________________________
2.7. A tagok által fizetett tagdíj összege (Ft/fő/hó): __________________________________
2.8. Egyéb megjegyzés: ______________________________________________________
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok
valósak.
Ecséd, ……………………….
……………………………………..
aláírás (a civil szervezet képviselője)
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Kitöltési útmutató

1. A támogatási űrlap 1. pontjában a támogatást kérő szervezet adatait kell értelemszerűen
kitölteni.
2. Az űrlap 2. pontjában kell a támogatással megvalósítani kívánt célt/célokat ismertetni ( pl. :
egy konkrét rendezvény leírása vagy éves programtervezet ismertetése, stb.).
Célonként – szükség esetén a támogatási űrlap pótlapokkal történő bővítésével – fel kell
tüntetni a megvalósítani kívánt célhoz igényelt támogatás összegét, valamint a civil
szervezet részére rendelkezésre álló pénzeszközök összegét, adott esetben az egyéb
rendelkezésre álló eszközöket is.(pl. : egy rendezvény esetében padok és asztalok,
sportszerek, stb.)
A rendelkezésre álló pénzeszközök a szervezet által szedett tagdíjakból, esetleges szponzori
illetőleg pályázati forrásokból tevődhet össze, mindezek összegszerű ismertetése
szükséges.
A támogatás helyszíne, időpontja/időtartama, résztvevők várható létszáma, tagok által
fizetett tagdíj összege (Ft/fő/hó) értelemszerűen kitöltendő.
További tájékoztató a támogatási kérelemhez szükséges iratokra vonatkozóan
A támogatási űrlaphoz csatolni szükséges az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, szövetség,
egyesület megalapítását tanúsító okirat és annak nyilvántartásba vételéről szóló
bírósági végzés szervezet vezetője által hitelesített másolati példányát.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezik arról, hogy a közpénzekből finanszírozott támogatások meghatározott adatait
központi honlapon kell közzétenni, valamint arról is, hogy a pályázatok, illetve egyedi
támogatási igények benyújtásakor a pályázónak, kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja a közpénzből
nyújtott támogatás lehetőségét (összeférhetetlenség miatt) vagy olyan körülmény, amelynek
a honlapon való közzététele kötelező (érintettség).

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban7
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja,
f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
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Érintettség esetében a pályázónak/ kérelmezőnek közzétételi kérelmet kell benyújtania. Az
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről szóló nyilatkozat hiányában támogatás nem
nyújtható.
Annak érdekében, hogy a civil szervezetek pénzügyi támogatása a jogszabályi
rendelkezéseknek megfeleljen, a képviselő-testület felhívja a civil szervezetek figyelmét,
hogy a pénzügyi támogatás elnyerésére vonatkozó támogatási űrlap kitöltése mellett a
törvény által meghatározott közzétételi kötelezettség teljesíthetősége érdekében az
erre vonatkozó kérelmet is csatolnia kell.

„14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.
§-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.”

Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a költségvetésben a civil szervezetek támogatására 350 ezer Ft-ot
különítsünk el, az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2015. /I.20./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecséd
Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésében
350.000Ft-ot különít el a civil szervezetek támogatására.

Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a sport klubtól 2015. január 21-től megvonja a
vagyonkezelést, és 2015. január 22-től saját kezelésbe veszi a sportöltözőt, a közüzemi
számlákat valamint a javításokat átvállalja az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2015. /I.20./ határozata

1. Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ecsédi Sport Klubtól 2015. január 21-től visszaveszi a sportöltöző
vagyonkezelését.
2. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015.
január 22-től saját kezelésbe veszi a sportöltözőt, a közüzemi számlák
fizetését és javításokat az önkormányzat átvállalja.
Maksa Mátyás polgármester:
Dönteni kell a felújításokról is. A 2015. évi költségvetésben felújítás címszó alatt nincs
betervezve semmilyen összeg, de mivel a 2014. évről maradt pénzünk ezért javasolnám az
Arany János utca 1-31. számig, a Nyárfa utca 2-32. számig, a Bercsényi Miklós utca 1-31.
számig történő felújítását. A Toldi Miklós utca teljes szakaszának a felújítását, valamint a
Táncsics Mihály utca 15/3. számtól a 77. számig történő járdaszakasz felújítását. Aki
egyetért ezen felújítási munkák megvalósításával, az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2015. /I.20./ határozata
1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015.
évben az alábbi útszakaszok és járdaszakasz kerüljön felújításra,
aszfaltréteg borítással:
• Arany János utca 1. házszámtól a 31. házszámig terjedő útszakasz
• Nyárfa utca 2. házszámtól a 32. házszámig terjedő útszakasz
• Bercsényi Miklós utca 1. házszámtól a 31. házszámig terjedő útszakasz
• Toldi Miklós utca teljes útszakasz
• Táncsics Mihály utca 15/3. házszámtól 77. házszámig terjedő
járdaszakasz.
2. A beruházás összege fejlesztések címszó alatt legyen betervezve a 2015.
évi költségvetésben.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felújítási munkák
megvalósítására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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III.

NAPIREND
-

Hort Községi Önkormányzat kérelme

/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Hort kérte rendezési tervének módosítását. A rendezési tervben az épületek megengedett
magassága módosult. A rendezési terv módosítása Ecséd község közigazgatási határait
nem érinti. Aki támogatja a rendezési terv módosítását, az kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2015. /I.20./ határozata

Ecséd Községi önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Hort Község
településrendezési tervének módosítását.

IV.

NAPIREND
-

Gondozási Központ Szakmai Programjának megtárgyalása

/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
2015. január 1-től a gyermekjóléti szolgálat visszakerül az önkormányzathoz a Gondozási
Központba, ezért módosítani kellett a szakmai programot. Van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban, ha nincs, aki egyetért a Gondozási Központ módosított Szakmai
Programjával, az kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2015. /I.20./ határozata

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
Szakmai Programját – a gyermekjóléti szolgáltatás részeire vonatkozó
módosításokkal - új egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
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V.

NAPIREND
-

Indítványok, bejelentések

Maksa Mátyás polgármester:
Január 23-án, pénteken közmeghallgatás lesz. A mai nap zárt ülést nem tartunk, a beérkező
kérelmekről csak elfogadott költségvetés után fogunk dönteni. Az elmúlt ülésen döntés
született a beérkező tűzifa kérelmekről. Minden kérelmező megkapta, de még 5,5 m3 fát kell
beszerezni. 10 fő méltányosságból fogja megkapni, ezek olyan idősemberek, akik
egyedülállók, a jövedelmük meghaladja a rendeletünkben meghatározott maximum
összeget, de szociális helyzetük miatt rászorulnak. Ezért kapnak 0,5 m3 tűzifát. Azt gondolom
nem maradt ki semmi. Van-e még valakinek kérdése?
Szűcs Tamás képviselő:
Mi van a nagyköz tetején lévő félig kiégett házzal, ki van írva, hogy omlásveszély. Van e rá
intézkedés, mert ez egy igen csúnya látvány?
Maksa Mátyás polgármester:
Nem omlik össze, csak a biztonság miatt lett a tábla kihelyezve. Az ingatlannak két
tulajdonosa is van, de sajnos egyiket sem találjuk. kértem rendőri segítséget is, de még a
rendőrség sem találja őket. A tető utca felőli része stabil, csak a szomszéd felőli oldal égett
ki. Van-e még kérdése valakinek, amennyiben nincs az ülést bezárom.

kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző
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