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Közvilágítás korszerűsítési ajánlat elfogadásáról
112/2011.(IX.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
113/2011.(IX.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével Együttműködési
Megállapodás kötéséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. szeptember 27-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Csányi András képviselő, Galambos István
képviselő, Sárkány Sándor képviselő, Tóth Gyula képviselő

Távol van:

Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Willand Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Csányi András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. EC Multienergie Kft közvilágítás korszerűsítési ajánlatáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati Rendszerhez történő csatlakozás
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek
Kovács Mária polgármester javaslatot a meghívóban szereplő napirend kiegészítésére.
3. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a
Magyar Vöröskereszttel kötendő
Együttműködési Megállapodás elfogadását. és 4. napirendi pontként az Egyebek
napirendi pontot.
A képviselő-testület a módosító javaslattal egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetért.
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont:
EC Multienergie Kft közvilágítás korszerűsítési ajánlatáról döntés
Kovács Mária polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-testület már többször
napirendjére tűzte a közvilágítás korszerűsítését.
Többféle ajánlat volt már napirenden, és most végül a EC Multienergie Kft. megküldte a
szerződés-tervezetet. A tervezetet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a közvilágítási lámpatestek cseréjére vonatkozó szerződéstervezetről szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
111/2011.(IX.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közvilágítás korszerűsítési ajánlat elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EC
Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket
Üzemeltető
Kft.
közvilágítás
korszerűsítésére
vonatkozó
feladatátvállalási szerződés-tervezetét elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti szerződést
kösse meg.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Kovács Mária polgármester
2. napirendi pont:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati Rendszerhez történő csatlakozás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző évben 14 fő
igényelte ezt a támogatást. Úgy gondolja, hogy nagy segítséget jelent a felsőoktatási
tanulmányokat folytató fiatalok számára.

Csányi András képviselő:
Véleménye szerint is jó dolog ez az ösztöndíj, viszont az a baj, hogy nem tudjuk őket itt
tartani a településen, hogy a megszerzett tudásukat itt kamatoztatnák.
Kovács Mária polgármester javasolja a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozást.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
112/2011.(IX.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő és
folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot írja
alá.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Kovács Mária polgármester
3. napirendi pont
Egyebek

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Vöröskereszt segítséget nyújtana településünknek. Ehhez Együttműködési Megállapodás
megkötését kezdeményezték.
A tervezetet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
113/2011.(IX.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével Együttműködési
Megállapodás kötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Vöröskereszt
Békés
Megyei
Szervezetével
Együttműködési
Megállapodást köt.
Megbízza a polgármestert a határozat 1. sz. mellékletében szereplő
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelent Oltyán Sándort a
Szarvasi Rendőrkapitányság vezetőjét, munkatársát, valamint Szlovák Zsoltot a dévaványai
Rendőrőrs parancsnokát.
Tájékoztatásul elmondja, hogy azért érkeztek az ülésre, hogy egyeztető megbeszélést
tartsanak a körzeti megbízott feladatvállalásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az utóbbi
időben elszaporodtak a településen a lopások. Elmondja, hogy a lakosság kevésnek véli a
rendőri jelenlétet, annak ellenére, hogy a tavalyi évhez képest háromszor annyi időt töltött a
körzeti megbízott a településen. Az lenne az elvárás, ha a körzeti megbízott állandóan itt
lenne. Azt szeretné tudni, hogyan lehetne ebben konszenzusra lépni ebben az ügyben?
Oltyán Sándor Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője:
A dévaványai Rendőrőrs jelenleg 100 %-os feltöltöttségű. Többször próbálták már a körzeti
megbízott hiányát megoldani. Arra igyekeznek megoldást találni, hogy legalább a szolgálati
idejének felét töltse Ecsegfalván.

Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a körzeti megbízott mindig elérhető, 100 %-on teljesít, csak a fokozottabb
rendőri jelenlétet hiányolja, mivel úgy érzi, hogy ez visszatartó erejű lehet.
Megköszöni a Rendőrség képviselőinek a tájékoztatást.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1520-kor bezárta.

K. m . 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

