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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. január 11-én (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről
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1/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH taggyűlésében való képviseletről
2/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH Elnökségében való képviseletről
3/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Békés Manifest Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
4/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kisújszállási Galamb Egyesület támogatás kéréséről
5/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba
való csatlakozás támogatásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. január 11-én (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
képviselő, Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő,
Willand Péter Lőrinc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Galambos István és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester

Létrehozását

Célzó

2. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendi pontot megtárgyalni
nem kíván.
1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester az 1. napirendi pontnak megfelelően javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás képviseletére bízza meg a képviselő-testület Kovács Mária
polgármestert, helyettesítésére Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert, mindkettőjük
akadályoztatása esetén Csányi András képviselőt.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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1/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH taggyűlésében való képviseletről
1.) Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Kovács Mária polgármestert, hogy a Taggyűlésében
képviselje, akadályoztatása esetén helyettesítésére Nyúzóné Gaál
Marianna alpolgármestert hatalmazza fel.
2.) Mindkettőjük akadályoztatása esetében Csányi András testületi tag
megbízó felhatalmazói levél birtokában képviselje a települést a DAREH
Taggyűlésben.
Határozatról értesítést kap:
- Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati
Társulása (Orosháza)
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai
Kovács Mária polgármester
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester
Csányi András megbízott testületi tag képviselő
Irattár
Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy határozattal hagyják jóvá a Szeghalmi
Kistérség DAREH Önkormányzati Társulás Elnökségében való képviseletről szóló kistérségi
döntést, amely szerint Pap Tibor Dévaványa polgármesterét javasolják, két helyettesének
pedig Molnár Sándor Vésztő polgármesterét és Bere Károly Füzesgyarmat polgármesterét.
Kéri szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
2/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH Elnökségében való képviseletről
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szeghalmi Kistérség DAREH
Önkormányzati Társulás Elnökségében való képviseletéről szóló
előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa 101/2010.(XII.14.) . sz. határozatát jóváhagyólag elfogadja és
egyetért azzal, hogy a Tanács a Szeghalmi Kistérség képviseletében a
DAREH Elnökségébe a Szeghalom Kistérségből elnökségi tagként Pap
Tibor Dévaványa város/község polgármesterét, két helyettesként pedig
Molnár Sándor Vésztő város polgármesterét és Bere Károly
Füzesgyarmat város polgármesterét választotta meg.
Határidő: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1. Társulási Tanács Elnöke – Helyben
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2. Kistérségi Társulási Iroda – Helyben
3. DAREH Önkormányzati Társulás – Székhelyén

2. napirendi pont:
Egyebek
Elsőként a Békés Manifest Kft. szilárd hulladék szállításra vonatkozó szerződés módosítás
tervezetét ismerteti. Elmondja, hogy az ügyvezető úrral megbeszélte, hogy nem lesz áremelés,
és máris ők egy tételt kivettek belőle. Nem így gondolta. Megkéri Jegyző urat, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy ez a szerződés módosítás hogyan befolyásolja
önkormányzatunkat.
Dr. Magyar László körjegyző:
A szerződés módosítását meg lehet tenni, hiszen az önkormányzatnak az a feladata, hogy
gondoskodjon a hulladék elszállításáról. Arról, hogy milyen formában gondoskodik, az az
önkormányzat jogköre. Az, hogy egy cég gyűjti vagy több, az szabad mérlegelésbe tartozik.
Mivel a Bio Sales Kft ajánlatot tett a szelektív hulladék gyűjtésére, és azt a képviselő-testület
elfogadta, ezért a Békés Manifest Kft-vel kötött szerződésből ki lehet venni.
A kötelező közszolgáltatás második eleme a szelektív hulladék gyűjtése, erről a képviselőtestületnek meg kell alkotnia a rendeletét. Úgy gondolja, hogy a következő ülésen meg lehet
alkotni a rendeletet és február 1-től hatályos lehet.
Kovács Mária polgármester megköszöni Jegyző Úr kiegészítését és kéri, hogy szavazzanak a
közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
3/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Békés Manifest Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Manifest Kft-vel 2004. július 22-én megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításához a mellékelt szerződés tervezet szerint a 2. pont
kiegészítésével hozzájárul.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződés
módosítást írja alá.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Magyar László körjegyző szilárd hulladék szállítással kapcsolatosan javaslatot tesz a
képviselő-testület felé.
A Körjegyzőség 3 településének összefogásával nem lehetne-e megoldani a szemétszállítást?
Úgy érzi, hogy ki vannak szolgáltatva a Békés Manifest Kft-nek.
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Kovács Mária polgármester elmondja, hogy következő héten lesz együttes képviselő-testületi
ülése, amelyen szóba kerül ez is.
Ezt követően ismerteti a Galamb Egyesület kérelmét, melyben támogatást kérnek.
Véleménye szerint utasítsák el a kérelmet forrás hiányában, de elmondja, hogy saját pénzéből
támogatja az Egyesületet, vesz nekik serlegeket.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
4/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kisújszállási Galamb Egyesület támogatás kéréséről
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kisújszállási Galamb Egyesület támogatási kérelmét költségvetési forrás
hiányában elutasítja.
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
Közép-békési Ivóvízminőségjavító Társulás megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy
járuljon hozzá ahhoz, hogy Almáskamarás és Nagykamarás községek is csatlakozhassanak a
Társuláshoz.
Kéri, hogy szavazzanak
hozzájárulásról.

Almáskamarás

és

Nagykamarás

csatlakozásához

történő

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

5/2011.(I.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba
való csatlakozás támogatásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Almáskamarás és Nagykamarás községek csatlakozási szándékát a
„Közép-Békési
Térség”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társuláshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
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Kovács Mária polgármester kéri, hogy amennyiben van valakinek bejelentése, akkor tegye
meg.
Galambos István képviselő:
Elmondja, hogy nagyon jó kapcsolata van a Kötegyáni Baráti Kör Egyesülettel. Az Egyesület
kézműves táborokat szervez, minden évben egy másik településen. Főleg kopjafákat
készítenek, de egyéb művészeti alkotásokat is. A lényeg, hogy ők ezt teljesen ingyenesen
csinálják. Arra gondolt, hogy ezt Ecsegfalván is meg lehetne oldani. Rugalmasan meg lehet
beszélni, hogy mennyi időre és hány fővel jönnének. Szállást és étkezést kellene részükre
biztosítani.
Elsődlegesen most tájékoztatást kívánt adni, és kérné a képviselő-testület véleményét,
hozzáállását.
Kovács Mária polgármester:
Úgy gondolja, hogy ennek semmi akadálya a szállást és étkezést meg tudja oldani. Szeretné,
ha a következő képviselő-testületi ülésre egy rövid bemutatkozást hozna az Egyesületről és a
tevékenységükről.
Willand Péter képviselő:
Kérdezi, hogy az iskola rendbe tételére van valami kilátás?
Kovács Mária polgármester:
Ha lesz pályázati lehetőség, akkor igen, de jelenleg úgy néz ki, hogy a temető felújítására
hamarabb lesz lehetőség.
Sárkány Sándor képviselő:
Javasolja, hogy legalább a bejárati ajtó fölött csinálják meg a vakolatot, mert veszélyes.

Ezt követően, mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a képviselőtestület rendkívüli ülését 1540-kor bezárta.
k . m . 1. oldalon
Kovács Mária
polgármester

Dr. Magyar László
körjegyző

Galambos István
jegyzőkönyv hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv hitelesítő
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