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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. június 29-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről
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Közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2010. (VI. 29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK beszámolójának elfogadásáról
53/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fiókgyógyszertár létesítéséhez bérleti szerződés megkötéséről
54/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról
55/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Döntés a GVOP-4.3.2. informatikai támogatások további igénybevételéről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. június 29-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Fogarasi
András, Gubuznai Lajos, Hegyi Ferencné, Majoros Jánosné, Nyúzóné Gaál Marianna, és
Sárkány Sándor képviselők
Igazoltan távol vannak: Fazekas Attila, Réz Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület nyilvános ülésén
megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 10 képviselőből 8 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Fogarasi András és Gubuznai Lajos
képviselőket.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag 8 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Közrend- és közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Előadó: Szlovák Zsolt r. hadnagy, őrsparancsnok
2. ÁMK intézményvezetőjének beszámolója a 2009/2010-es oktatási év tapasztalatairól
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet igazgató
3. Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
4. Egyebek

1. napirendi pont
Közrend- és közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Bálint Józsefné polgármester felkéri a napirendi pont előadóját, hogy amennyiben van szóbeli
kiegészítése a tájékoztatójával kapcsolatban, akkor azt tegye meg.
Szlovák Zsolt r. hadnagy, őrsparancsnok:
Szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban nincs, de kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket,
szívesen válaszol.
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Oltyán Sándor r. alezredes:
A közel múltban történt emberöléssel kapcsolatban elmondja, hogy rendőri eszközökkel
megelőzni nem lehetett volna.
Bálint Józsefné polgármester:
Megköszöni a rendőrség gyors munkáját.
Megemlíti még, hogy szeretné elérni, hogy több időt töltsön a településen a körzeti megbízott.
Oltyán Sándor r. alezredes:
Amennyiben kapnak létszámbővítést, akkor lesz rá lehetőség.
Fogarasi András képviselő:
Úgy gondolja, hogy a tájékoztatóban szereplő adatok nem vetítik előre azt ami az idén a
településen megtörtént, de rendőri jelenlétre nagy szükség volna.
Kérdezi, hogy helyi körzeti megbízott már nem lesz a településen?
Véleménye szerint oda kellene figyelni a nagy teherbírású kamionokra, amelyek keresztül
haladnak a településen.
Oltyán Sándor r. alezredes:
Ecsegfalván volt egy körzeti megbízotti lakás irodával, amely már sajnos nincs meg.
Úgy gondolja, hogy lehet felajánlani lakást bárkinek, csak az a kérdés, hogy jön-e? Szerinte
meg kellene teremteni a megfelelő lakás körülményeket.
Az új Belügyminiszternek az a javaslata, hogy legyen minden településen körzeti megbízott.
Úgy gondolja, hogy Ecsegfalvának jelenleg van körzeti megbízottja, csak nem helyben lakik.
Amennyiben az önkormányzat tudja biztosítani a feltételeket, akkor lehet itt helyben is.
Nyúzóné Gaál Marianna képviselő:
Örömmel tölti el, hogy a Családsegítő Szolgálatnak már nem napi kapcsolata van a
rendőrséggel.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Bálint Józsefné polgármester megköszöni a
rendőrség munkatársainak a tájékoztatást és átadja az érintetteknek a jutalmat.
Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
51/2010. (VI. 29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.évre
vonatkozó közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
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2. napirendi pont:
ÁMK intézményvezetőjének beszámolója a 2009/2010-es oktatási év tapasztalatairól
Bálint Józsefné polgármester felkéri Baloghné Berényi Erzsébetet az ÁMK vezetőjét, hogy
amennyiben az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezetője:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az írásos előterjesztés a gazdasági részt nem
tartalmazza, valamint a kompetenciamérést.
A kompetencia mérés eredménye a 4. osztályosoknál az országos átlagot közelíti meg, a felső
tagozatosoknál az országos átlag alatt van.
A pályázataik érvényesek az ecsegfalvi gyerekekre és az óvodásokra is.
Sajnálatát fejezi ki, hogy Ecsegfalván összevont osztályok lesznek.
Diósné Ambrus Erzsébet ÁMK óvodavezető:
Az óvodában a munkafeltételek ideálisak. Elmondja, hogy Ecsegfalván az óvoda
felszerelésére 1,6 millió Ft-ot fordítottak. Kívül a mozgásfejlesztő játékok elavultak, itt még
vannak teendők.
Kiemeli az a pozitív szülői kezdeményezést, ami itt van a faluban, hogy a szülők részt
vesznek a gyermek programokban. Úgy érzi, hogy meg kell becsülni ezeket az értékeket.
Elmondja még, hogy az óvodai dolgozók munkarendjét átdolgozták, ami jónak bizonyult.
Az óvodával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.
Gubuznai Lajos képviselő:
Az, hogy idejutottunk, gazdasági kényszer következménye. Fájdalmas dolog, hogy ilyen
kevés gyerek van. A beszámolót tartalmasnak tartja, és sok sikert valamint jó munkát kíván.
Szöllősi Károlyné alpolgármester:
Tudomása szerint a gyerekek többsége szeret Dévaványára járni.
Bálint Józsefné polgármester:
Köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak. A beszámolót elfogadásra javasolja, és kéri, hogy
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
52/2010. (VI. 29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK beszámolójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dévaványa
– Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulásában létrehozott ÁMK által a
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Ezt követően – napirenden kívül – javasolja meghallgatni a létesítendő fiókgyógyszertár
képviselőjét.
Pap Ádám:
Elmondja, hogy fiókgyógyszertárat szeretne a településen létesíteni. Helyiség ügyben már
megkereste az önkormányzatot. A fő utcai iskolaépület alkalmas lenne. Kisebb átalakításokat
kellene elvégezni, és azt követően július 14-15-én jönne az ÁNTSZ az engedélyezéshez az
épületet átvenni.
Az engedély megadásához az ÁNTSZ kéri a helyiség bérleti szerződést.
Bálint Józsefné polgármester javasolja a képviselő-testületnek egy jelképes 2.000,-Ft bérleti
díj megállapítását, és kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

53/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fiókgyógyszertár létesítéséhez bérleti szerződés megkötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e
határozat 1. sz. mellékletét képező szerződést jóváhagyja.
Aláírására felhatalmazza Bálint Józsefné polgármestert

3. napirendi pont:
Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról
Bálint Józsefné polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy már korábban határoztak arról,
hogy Ecsegfalva is csatlakozni kíván a térségünkben létesítendő hétvégi és munkaszüneti napi
fogorvosi ügyelet létrehozásához. Túrkeve Város Önkormányzata már elfogadta a Társulási
Megállapodást. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a megállapodást.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
54/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról
A képviselő-testület elhatározza, hogy a település hétvégi és
munkaszüneti napi fogászati ügyeleti ellátását –mint felvállalt feladatot a társult településekkel közösen biztosítja.
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A képviselő-testület a település hétvégi és munkaszüneti napi fogászati
ügyeleti ellátása biztosítása érdekében megalapítja a jogi személyiséggel
rendelkező Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulást. A
feladatellátással megbízza a társulást, a feladatellátást a társulásra
átruházza.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás székhelye és a
feladatellátás helye Túrkeve legyen.
A képviselő-testület a társulási megállapodást és mellékleteit e határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást
Ecsegfalva Község Önkormányzata nevében aláírja.
A képviselő-testület Ecsegfalva Önkormányzatának képviselőjeként a
Társulási Tanácsba Bálint Józsefné polgármestert delegálja.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a társulás a feladatellátás céljából és
a
finanszírozás biztosítása érdekében egészségügyi szolgáltatóval
feladatátadási megállapodást kössön.

4. napirendi pont:
Egyebek
Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a GVOP-432
kistérségi pályázat keretében megvalósult informatikai rendszer karbantartására havi nettó
42.900,-Ft-ot kellene fizetnie Ecsegfalvának, amennyiben vállaljuk.
Nem javasolja a szerződés megkötését, de kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
55/2010.(VI.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Döntés a GVOP-4.3.2. informatikai támogatások további igénybevételéről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a GVOP-4.3.2.
pályázat keretében megvalósult informatikai rendszerből a kistérség
szervezésében nem vásárol meg modulokat, és a modulokhoz tartozó árakat
nem fogadja el.
Felelős: Bálint Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja képviselő-testületet, hogy több
lakossági panasz érkezett, hogy az elhagyatott ingatlanok környékén elszaporodott a féreg.
Véleménye szerint felszólító levelet kellene kiküldeni a lakosságnak.
Magyar László körjegyző:
Jelen jogi keretek között nem tudjuk megoldani. Az a probléma, hogy mivel elhagyatott
ingatlanokról van, sok esetben a tulajdonost sem lehet megtalálni.
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Ezt egyénileg kell kezelni, az önkormányzat szervezett formában felvállalni nem tudja.
Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy július 3-án rock
fesztivált rendeznek a Művelődési Házban. Szerződést fog kötni velük arra vonatkozóan,
hogy a rendezvényért mindennemű felelősséget ők vállalják.

Ezt követően kérdezi a képviselőktől, hogy gondoltak-e arra, hogy az árvízkárosultaknak
ajánljanak fel valamit?
Magánemberként már adott, de mint önkormányzat hogyan segítsenek?
Véleménye szerint konkrétan kellene valakinek segíteni, mert egyébként nem biztos benne,
hogy oda kerül az adomány, aki a legjobban rászorult.
Fogarasi András képviselő:
Fel kellene kutatni, hogy van-e esetleg a településről elszármazott család, aki kárt szenvedett
és akkor azt támogatni.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, így Bálint Józsefné polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1735-kor bezárta.

k. m. 1.oldalon

Bálint Józsefné
polgármester

Magyar László
körjegyző

Gubuznai Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fogarasi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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