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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013.július 30-án (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
10/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet a Települési szilárd hulladék
közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló 20/2006.(XII.12.) KT. sz.
rendeletének módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
59/2013.(VII.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Konzorciumi Megállapodás elfogadásáról
60/2013.(VII.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének támogatás iránti kérelméről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013.július 30-án (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Csányi András képviselő, Hegyi Ferencné
képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Galambos István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete konzorciumi megállapodás
tervezetének megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013.(II.13.)
jogszabálysértő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előerjesztett napirendet egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont:
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete konzorciumi megállapodás tervezetének
megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy törvényi előírás
alapján felülvizsgálatra került a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási
Megállapodása. Javasolják, hogy a társult önkormányzatok Társulást ne hozzanak létre,
hanem az együttműködést konzorciumi megállapodás keretében szabályozzák.
Ennek megfelelően javasolja, hogy a megküldött konzorciumi megállapodás tervezetet
vitassák és fogadják el.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
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Mivel hozzászólás nem volt kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
következő határozatot:
59/2013.(VII.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Konzorciumi Megállapodás elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csípőszúnyog elleni védekezésre létrehozandó Körös-völgyi Konzorcium
Konzorciumi Megállapodását a határozat 1. sz. melléklete szerint
elfogadja.
Megbízza a polgármestert a Konzorciumi Megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
A települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013.(II.13.) jogszabálysértő
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt a
Képviselő-testület felé, arra vonatkozóan, hogy a 2013. február 12-i ülésen jogszabálysértő
módon módosította a települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj
megállapításáról szóló 20/2006.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 2.§. (1) bekezdését,
mivel 2013. évre vonatkozóan közszolgáltatási díjat állapított meg.
Kérik a jogszabálysértés megszüntetését.
Megkéri Balogh Csilla Jegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Balogh Csilla jegyző:
Elmondja, hogy 2012. január 1-jén lépett hatályba a Hulladékról szóló törvény. Előtte az
önkormányzatoknak árhatósági jogköre volt, vagyis az önkormányzat helyi rendeletében
állapította meg a közszolgáltatási díjakat. Ez a szabályozás megváltozott az új törvényben. Ez
azt jelenti, hogy 2012. december 31-ig változtathattak az önkormányzatok a közszolgáltatási
díjon.
A képviselő-testület azért sértett törvényt, mert már nem volt árhatósági jogköre, mivel
megváltozott a törvény. Ezért kell most visszamenőleges hatállyal a törvénysértő rendeletet
hatályon kívül helyezni.
Kovács Mária polgármester az elmondottak alapján javasolja a képviselő-testületnek a
törvénysértő rendelet hatályon kívül helyezését az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta az alábbi rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete a
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.12.) KT. sz. rendeletének módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Nagycsaládosok
Ecsegfalvi Egyesülete támogatás iránti kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben
100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kérnek eszköz beszerzésre.
Tájékoztatásul elmondja, hogy még nem ért véget a bírósági folyamat, még nincs bejegyezve.
Kéri a képviselők véleményét.
Balogh Csilla jegyző:
Elmondja, hogy a közpénzek felhasználásnak és elszámolásnak szigorú szabályai vannak.
Erre vonatkozóan most fognak elkészíteni egy szabályzatot.
Az előkészítés során meg kell győződni arról, hogy bejegyzett szervezet-e, a támogatási
kérelem el van-e látva a szükséges nyilatkozatokkal, amely a jogszabályból ered. Ezekkel
felszerelve lehet a képviselő-testülethez kérelmet benyújtani.
Kovács Mária polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Egyesületnek mindenféle segítséget megadtak a
megalakulásukhoz, valamint kaptak egy helyiséget is az önkormányzattól, ahol a munkájukat
végezhetik.
Javasolja, hogy a kérelmet a képviselő-testület utasítsa el, és javasolja, hogy a későbbiekben
a jogszabályban előírt mellékletekkel felszerelve nyújtsa be.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
60/2013.(VII.30.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének támogatás iránti kérelméről
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesületének támogatás iránti kérelmét
jelenleg nem támogatja.
Javasolja, hogy a későbbiekben támogatás iránti kérelmüket, a
jogszabályban előírt mellékletekkel felszerelve, a felhasználásra
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vonatkozó költségvetéssel ellátva, elszámolásra vonatkozó határidők
meghatározásával nyújtsák be a képviselő-testülethez.

4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pap Tibor Dévaványa
Polgármestere bejelentette, hogy augusztus 5-től nyugdíjba vonul, így 3 hónapig a jelenlegi
alpolgármester Novák Imre fogja irányítani a várost, majd időközi választás kiírására kerül
sor.
Ezt követően tájékoztatást ad a falunapi előkészületekről, programokról.
Kéri a képviselőket, hogy vegyenek részt a rendezvény szervezésében, vendégek
fogadásában.

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárta.

k.m.1.oldalon
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polgármester

Balogh Csilla
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Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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