456-23/2013.ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. november 26-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
13/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről

H A T Á R O Z A T O K:
79/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
80/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH Társulás üzemeltetési koncepciójának és díjpolitikájának
elfogadásáról
81/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztéséi pályázat benyújtásáról
82/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Általános iskolai körzethatárok meghatározásáról
83/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. november 26-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol van:

Galambos István képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
képviselőt.

Hegyi Ferencné képviselőt és Oszlánczi Ignác

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontját:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetési koncepciójának és díjpolitikájának
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. EMVA alapból nyújtandó alapszolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás
igényléséről döntés
5. Általános iskolai, óvodai körzethatárok meghatározásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismereti az előterjesztést. (A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek, szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
79/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendelet
megalkotása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tűzifa
igénylésre benyújtott pályázaton 101 m3 fát nyertünk, melynek kiosztásához szükséges a
rendelet megalkotása.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és a rendelet-tervezetet
fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifára való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
DAREH Önkormányzati Társulás üzemeltetési koncepciójának és díjpolitikájának elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

80/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH Társulás üzemeltetési koncepciójának
elfogadásáról

és díjpolitikájának

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAREH
Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti
modelljei közül a szakértő által megvalósításra javasolt megoldást – mely
a „vegyes modellt” tartalmazza - fogadja el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont:
EMVA alapból nyújtandó alapszolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás igényléséről
döntés
Kovács Mária polgármester pályázat benyújtását kezdeményezi, az EMVA alapból nyújtandó
alapszolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás benyújtására az előterjesztés szerint,
melyet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
81/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztéséi pályázat benyújtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló a
103/2013.(XI.8.) VM rendelet alapján pályázat benyújtását határozza el.
A pályázathoz szükséges szakmai programot e határozat 1. számú
melléklete szerint fogadja el.
A Szakmai programban foglalt szolgáltatásokat 2014. január 1-jétől
folyamatos végezni kell.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

5. napirendi pont:
Általános iskolai, óvodai körzethatárok meghatározásáról döntés

Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete szerint.
Amennyiben egyetértenek az általános iskolai körzethatárok meghatározásával, kéri , hogy
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
82/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Általános iskolai körzethatárok meghatározásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés
Megyei Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító
általános iskola körzethatárának meghatározására vonatkozó tervezettel,
és az alábbiak szerint javasolja a körzethatárok kialakítását:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
beiskolázási körzete Ecsegfalva település közigazgatási területe.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak
szerint járjon el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Határidő:
értelem szerint

Ezt követően kéri, hogy szavazzanak az óvodai felvételi körzethatárok meghatározásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
83/2013.(XI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról
1.) Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy
rendelkezik, hogy a Ecsegfalva Község Önkormányzat fenntartásában
lévő Ecsegfalvi Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára
megegyezik a település közigazgatási határával.

2.) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.)
pontja szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési
törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés
információs rendszerében.
Felelős: Balogh Csilla jegyző
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Határidő:
a döntést követő 15 napon belül

Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 14 óra 50 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oszlánczi Ignác
jegyzőkönyv-hitelesítő

