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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. március 1-jén (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő,
Tóth Gyula, Willand Péter Lőrinc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Willand Péter Lőrinc képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Közös földgáz beszerzésre vonatkozó részvételi szándékról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előző ülésen már beterjesztett költségvetési
tervezetet.
( A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Tájékoztatásul elmondja, hogy az előző ülés óta annyiban módosult az előterjesztés, hogy az
ÁMK-nak átadott pénzeszköz megemelkedett 134.000,-Ft-tal.
Kéri a képviselő-testület véleményét és hozzászólását.
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Előző testületi ülésen részletesen ismertette, hogy miből áll össze a költségvetés tervezése
bevételi és kiadási oldalon. Azóta egyetlen tétel változott, az ÁMK-nak átadott pénzeszköz
módosult, a közalkalmazottak cafetéria juttatása miatt. Az átadott pénzeszköz így is csökkent
az előző évhez képest, 16 millió Ft-ról 8,9 millióra. Ez a 134.000,-Ft emelkedés jelentéktelen.
Az átadott pénzeszköz ilyen mértékű csökkenését az okozta, hogy csökkent a gyereklétszám
és ebből adódóan osztály összevonásokra került sor.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Amennyiben a következő tanévtől az alsó tagozatosok nem osztályösszevonással fognak
dolgozni, ezt lehet-e kérelmezni és ha lehet, akkor ez költségvonzattal is jár. Kérdezi, hogy ez
elképzelhető-e?
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy az ÁMK vezetőjének már előterjesztette ezt, és kérte, hogy a szeptemberi
tanévtől már így legyen.
Erről most márciusban kell dönteni a képviselő-testületnek.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, így a 2011. évi Költségvetési előterjesztést
elfogadásra javasolja, Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011(III.1.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

(A rendeletet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
2. napirendi pont:
Közös földgáz beszerzésre vonatkozó részvételi szándékról döntés
Kovács Mária polgármester felkéri Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest, hogy
röviden tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
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A megyei önkormányzat célja az, hogy nagyobb összefogással nagyobb nyomást helyezve a
piacra, sikeresebben tudja a gázbeszerzést lebonyolítani.
Most már 2010. június 30. napjától nemcsak a 100 m3/óra teljesítményt meghaladó
felhasználóknak lehet ehhez a közös gázbeszerzéshez csatlakozni, hanem a 20 m3-t
meghaladóknak is.
A műszaki ügyintéző felmérte az intézmények fogyasztását, ezeket kérte a megyei
önkormányzat, hogy csatoljuk.
Egy konzorciumi megoldással, közbeszerzés keretében valósulna meg a közös
földgázbeszerzés.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselő-testület
véleményét.
Csányi András képviselő:
Távlati tervekben nincs benne, hogy esetleg a lakosságot is bevonják ebbe a körbe?
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
A szindikátusi szerződésben van erre utalás.
Kovács Mária polgármester a közös földgáz beszerzésre vonatkozó indítványt elfogadásra
javasolja.
Kéri kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
29/2011.(III.1.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
földgáz beszerzéshez való csatlakozási szándékról, a Szindikátusi
szerződés tervezet jóváhagyása
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a
Békés Megyei Önkormányzat, mint gesztor által létrehozott
szindikátushoz, és kinyilvánítja szándékát, hogy részt vesz 2011. július 1jétől 2012. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közös
gázbeszerzésben.
Jóváhagyja e határozat 1. sz. mellékletét képező Szindikátusi Szerződés
tervezetet.
Felhatalmazza a Polgármestert a Szindikátusi Szerződés aláírására,
valamint a közös földgáz beszerzés ügyében való eljárásra.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2011. március 4. és folyamatos

3. napirendi pont
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Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Vízmű Zrt
megküldte az ivóvíz hálózati rekonstrukciós munkálatokról készített kimutatást.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tervezett munkálatokat két évre ütemezzék,
tekintettel arra, hogy a lakossági rekonstrukciós díjhányadból befolyó összeg nem fedezi az
összes megvalósítandó rekonstrukciós munkákat.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő ütemezésben fogadják el.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

30/2011.(III.1.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ivóvíz hálózati rekonstrukciós munkák ütemezéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz
hálózat rekonstrukciós munkálatainak elvégzését az alábbi ütemezésben
határozza meg:
2011. évben befolyó díjbevételből megvalósítandó munkálatok:
3.) Dózsa György utca 1. tűzcsap áthelyezése
667.156,-Ft
4.) Dózsa György utca 8. tűzcsap áthelyezése
667.156,-Ft
5.) Vasút utca 3. tűzcsap áthelyezése
667.156,-Ft
2011.évben megvalósítandó rekonstrukciós munkák:
2.001.468,-Ft
2012. évben befolyó rekonstrukciós díjbevételből megvalósítandó
munkálatok:
1.) Fő – Táncsics utcák kereszt. csomópont rek.
778.992,-Ft
2.) Bocskai – Sport utcák kereszt. csomópont rek.
702.768,-Ft
6.) Béke – Hunyadi utcák kereszteződés csomópont
803.817,-Ft
7.) Fő – Berettyó utcák kereszteződés tűzcsap áthelyezés 668.156,-Ft
2012.évre átütemezésre javasolt munkák összesen:
2.953.733,-Ft
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti ütemezésnek
megfelelően a Békés Megyei Vízmű Zrt-vel a rekonstrukciós munkálatok
elvégzésre vonatkozó megállapodást kösse meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:2011. március 3.
Következő bejelentésében Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület 150.000,-Ft támogatást kér az
önkormányzattól, az éves programjaik megvalósítására.
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Emlékeztetőül elmondja, hogy a Közhasznú Egyesület részére 2010. októberében az
önkormányzat tulajdonában lévő iskola épületében kialakításra került egy helyiség, amelynek
összes rezsiköltségével támogatja az önkormányzat az Egyesületet.
Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére, illetve arra, hogy amennyiben támogatást
adunk, akkor nem lesz lehetőségünk pályázni ÖNHIKI-re.
Ezek ellenére megtárgyalásra javasolja.
Galambos István képviselő, az Egyesület elnöke:
Kérdezi, hogy mennyire vagyunk esélyesek az ÖNHIKI pályázatra?
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Most jelent meg a kiírás-tervezet, és egy nagyon leegyszerűsített pályázati rendszere lett neki,
és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy háromszor annyi forrás van biztosítva, mint az
előző években.
Elmondja még, hogy amennyiben támogatást adunk, az a pályázatnál kizáró ok.
Galambos István képviselő, az Egyesület elnöke:
Ezt így el tudja fogadni.

Kovács Mária polgármester:
Mint magánszemély ő is és nyilván a képviselők is támogatni fogják az Egyesületet, és az
ÖNHIKI miatt nem szeretné ha az önkormányzat támogatná.
Elmondja még, hogy a lakosság részéről érték olyan vádak, hogy az önkormányzat nem segíti
az Egyesületet. Ezért mondta el, hogy helyiséget biztosított az önkormányzat, fizeti annak a
rezsiköltségét.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a LEADER programon belül a vezetőnél kezdeményezte,
hogy civil szervezetek részére is írjanak ki pályázatot, amit ténylegesen igénybe tudnak venni.
Tóth Gyula képviselő:
Az Egyesület tagjain is múlik, hogy hogyan kommunikálják.
Willand Péter képviselő:
Mint nonprofit szervezetet sem lehet támogatni az Egyesületet?
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Így, mint civil szervezet támogatása, biztosan nem lehet támogatni.
Csányi András képviselő:
Véleménye szerint egy civil szervezet úgy tud értékes lenni, ha külső forrásból tud támogatást
behozni a településre, pl. pályázati forrásból.
Galambos István képviselő, az Egyesület elnöke:
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Szavazás előtt bejelenti érintettségét, mivel az Egyesületnek az elnöke, így a szavazáskor
tartózkodni fog.
A képviselő-testület az érintettségre vonatkozó bejelentést egyhangúlag 6 igen szavazattal
elfogadta.
Ezt követően Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
31/2011.(III.1.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalvai Közösségért
kérelméről

Közhasznú

Egyesület

támogatás

iránti

Ecsegfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület támogatás iránti kérelmét –
az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel – támogatni
nem tudja.
Ezt követően Kovács Mária polgármester laptop vásárlással kapcsolatban ismerteti az újabb
árajánlatokat.
Javasolja, hogy határozzanak meg egy keretösszeget, és azon belül kiválasztja a számára
megfelelő laptopot.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Javasolja 160.000,-Ft-ban meghatározni.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
32/2011.(III.1.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Laptop beszerzéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete laptop
beszerzését határozza el, maximum 160.000,-Ft értékben.
Fedezetét a 2011.évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dragon Café (5310 Kisújszállás,
Szabadság u. 5.) cégtől a laptopot szerezze be.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a költségvetésbe
betervezésre került a bejárati ajtó cseréje. Két árajánlat van, egy faajtóra és egy műanyag
ajtóra. (Az árajánlatokat a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Saját véleménye alapján a műanyag ajtót javasolja.
Kéri a képviselők javaslatát.
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Willand Péter képviselő:
Javasolja, hogy a kisújszállási REDÉPSZER-től is kérjenek árajánlatot.
Kovács Mária polgármester:
Jó tapasztalata van a céggel, Ő is javasolja.
Ennek függvényében a következő ülésen döntsenek.
Következő bejelentésében tájékoztatja a képviselő-testületet a traktor beszerzéssel
kapcsolatosan.
A munkatársak megnéztek 4-5 traktort. Van egy 3 millió Ft-os árajánlat. Ez megfelelne a mi
igényeinknek.
Javasolja, hogy még egyszer a szakmában jártas szakemberrel nézessék meg ezt a traktort, és
azt követően a legközelebbi ülésen döntsenek.
Galambos István képviselő:
Elmondja, hogy könyvek tárolására raktárhelyiségre lenne szüksége. Ehhez kérte
Polgármester asszony segítségét, és bérbe venné az Iskolaépületben lévő technika termet.
Kovács Mária polgármester:
Annak az épületrésznek rezsiköltsége nincs. Javasolja, hogy a bérleti díjat határozzák meg
egy összegben.
Galambos István képviselő:
Javaslatot tesz arra, hogy amennyiben a képviselő-testületnek megfelel, akkor a bérleti díj
összegében könyveket tudna felajánlani.
Kovács Mária polgármester:
Ennek semmi akadályát nem látja, sőt ez jól is jön, hiszen könyvtárfejlesztésre nem sok pénzt
tud elkülöníteni az önkormányzat.
Ezt követően kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Galambos István képviselő:
Szavazás előtt bejelenti érintettségét, így a szavazáskor tartózkodni fog.
A képviselő-testület az érintettségre vonatkozó bejelentést egyhangúlag 6 igen szavazattal
elfogadta.
Ezt követően Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
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33/2011.(III.1.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Galambos István egyéni vállalkozó helyiség bérléséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Galambos
István Ecsegfalva, Kossuth u. 47. szám alatti lakos részére bérbe adja az
önkormányzat tulajdonát képező Ecsegfalva, Árpád u. 14. szám alatti
Általános Iskola Technika termét.
A bérleti díj ellenében évente 60.000,-Ft értékű könyv kerül
meghatározásra, amely a könyvtár állományát gyarapítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezettel a bérleti szerződést kösse
meg.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Csányi András képviselő:
A közhasznú munkavégzéssel kapcsolatosan észrevételezi, hogy valami pozitív változást lát.
Másképpen állnak a munkavégzéshez azóta, amióta más vezetőjük van. El kellene ezen
gondolkodni, hogy a munka jobbítása érdekében le kellene cserélni a régi munkavezetőt.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottakkal nagyon nehéz bánni. Másfajta bánásmód szükséges
hozzájuk.
Meg kell velük találni a hangsúlyt, de ez nagy energiatöbbletet igényel.
Az utóbbi időben valóban egy kicsit dinamikusabban megy a munka. A jelenlegi
munkavezetőnek megvan a saját munkaköre, ő csak helyettesített, míg táppénzen volt a
munkavezetőjük.
Kell ezen változtatni, csak még a formáját nem tudja. Gondolkodik rajta.
Kovács Mária polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat jelezte, hogy az idén
két alkalommal kapunk adománycsomagot. 480 csomag került kiosztásra.
Csányi András képviselő:
Van a faluban egy férfi a Sirály utcában, akinek nincs semmiféle ellátása. Fűtetlen,
életveszélyes lakásban lakik. Nem lehetne-e valami ellátást megállapítani részére?
Kovács Mária polgármester:
Soha nem kért segítséget. Most sikerült behívni és már ettől a héttől ingyenesen kapja az
ebédet. A lakásproblémáját kellene még megoldani.
Dr. Nagy Éva megbízott jegyző helyettes:
Nem lehetne a családsegítő közreműködésével a családját felkutatni?
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Kovács Mária polgármester:
Rábeszéli, hogy a Munkaügyi Központnál regisztráltassa magát, hogy kaphasson valamilyen
ellátást.
Ezt követően tájékoztatást ad arról, hogy a nyugdíjasok körében felmérést végeznek.
Július 1-től újraindítaná a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás az ÖNO-t, az
önkormányzat csak az épületet biztosítaná.
Ott kerülne helyiség kialakításra a Családsegítő Szolgálatnak.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
A gyógyszertár zárva tartásával kapcsolatosan érdeklődik.
Kovács Mária polgármester:
Az elmúlt héten végig zárva volt a gyógyszertár és az önkormányzat autóbusza vitte be a
betegeket a dévaványai gyógyszertárba.
Akkor tudunk ebben az ügyben lépni, ha írásos panasz érkezik a lakosság részéről.
A nyitva tartási ideje továbbra sincs kihelyezve.
Dr. Nagy Éva megbízott jegyző helyettes:
Javasolja, hogy hívják meg egy elbeszélgetésre. Érezze a súlyát, hogy változtasson a
hozzáállásán.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja, hogy még ezen a héten egy személyes beszélgetésre hívják a Fiókgyógyszertár
vezetőjét.
Pénteken 14 óra 15 percre javasolja.
Galambos István képviselő:
Kérdezi, hogy az ÖNO épületében tervezett munkalehetőség hogy áll?
Kovács Mária polgármester:
Aki jelentkezett erre a munkára, kifogásolta a 20 t. híd állapotát, illetve az út állapotát.
Próbált ez ügyben eljárni, a Közlekedésfelügyeletnél, és sajnos ez az út nem szerepel a
felújítandó utak között.
Tóth Gyula képviselő:
A nyári eseményekkel kapcsolatban kérdezi, hogy mikor legyen a falunap?
Sárkány Sándor képviselő:
Beszélgetett emberekkel és sokan nem ragaszkodnak az augusztus 20-ához.
Kovács Mária polgármester:
Ő ragaszkodik az augusztus 20-ához.
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Tóth Gyula képviselő:
Megnézte az előző évi költségvetést. Szerinte kb. 500 e Ft-ot meglehet spórolni azon, hogy
nem lesz rendezvényszervező.
A nyári fesztivál szervezésével kapcsolatban is szeretné, ha tartanának egy közös
megbeszélést.
Már összeállított rengeteg programot. Egy hónap múlva üljenek össze.
Kovács Mária polgármester:
Úgy gondolja, hogy kb. 2 – 2,4 millió Ft-ból ki kell hozni a falunapot. Április elején
összeülnek, és akkor konkrétan megbeszélik a programokat.

Tóth Gyula képviselő
Rövid tájékoztatást ad az elképzeléseiről.
Ezt követően Kovács Mária polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1710-kor
bezárta.

k . m . 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Willand Péter Lőrinc
jegyzőkönyv hitelesítő
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