175-5/2010. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. március 2-án (kedden) 900 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

RENDELETEK
4/2010.(III.2.) KT. sz. rendelete az önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért,

személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
5/2010.(III.2.) KT. sz. rendelete Ecsegfalva Község Önkormányzata által biztosított egyéb
szolgáltatások térítési díjairól és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjairól, valamint
igénybevételének rendjéről szóló 9/2006.(V.3.) KT. számú rendelet módosításáról

HATÁROZATOK
25/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Mikrotérségi fogorvosi ügyelethez való csatlakozásról
26/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Motocross pályához földterület biztosításáról
27/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Papp László telekvásárlási kérelméről
28/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szlovák Zsolt kinevezésének támogatásáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. március 2-án (kedden) 900 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Gubuznai
Lajos, Hegyi Ferencné, Majoros Jánosné, és Sárkány Sándor képviselők
Igazoltan távol vannak: Réz Zoltán képviselő, Fazekas Attila, Fogarasi András, Nyúzóné
Gaál Marianna képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyilvános
ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 10 képviselőből 6 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Majoros Jánosné és Hegyi Ferencné
képviselőket.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Étkezési térítési díjak megállapítása
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
2. Mikrotérségi fogorvosi ügyelet szervezése
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
3. Egyebek

1. napirendi pont:
Étkezési térítési díjak megállapítása
Bálint Józsefné polgármester ismerteti a térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet.
Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2010.(III.2.) KT. sz. rendelete

az önkormányzat konyháján biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó
intézményi, valamint az intézménynél folyó munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról

( A rendeletet a jegyzőkönyv 5 . sz. melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont
Mikrotérségi fogorvosi ügyelet szervezése
Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Túrkevéért
Alapítvány megkereste azzal, hogy csatlakozzon Ecsegfalva is a fogorvosi alapellátási
ügyelet biztosítására létrehozandó mikro társuláshoz.
Kéri a képviselő-testület véleményét és határozat meghozatalát.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
25/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Mikrotérségi fogorvosi ügyelethez való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Ön kormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a
Nagykunsági Fogászati Mikro Társulás létrehozásában, ezzel biztosítva
települése ünnep- és szabad napi ügyeleti fogászati ellátását. Az év 365
napjából ezen ügyeleti napok száma 104 szombat és vasárnap továbbá a
hivatalos munkaszüneti napok száma 12.
A hatályos idevonatkozó jogszabályoknak megfelelően egyetért abban,
hogy a társulás finanszírozási szerződést kössön az Egészségbiztosítási
Pénztárral.
A társulás székhelye: Túrkeve, Széchenyi u. 5.
Az Önkormányzat a Túrkevéért Alapítványt a mikro társulás
szervezésével kapcsolatos teendők megszervezésével bízza meg.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Bálint Józsefné polgármester

3. napirendi pont:
Egyebek
Elsőként a Motocross Team Egyesület kérelmét ismerteti, melyben azzal fordultak az
önkormányzathoz, hogy ingyenesen biztosítanak számukra földterületet.
Elmondja, hogy az önkormányzat csak a földterületet adná, a felelősség és az engedélyek
beszerzése az Ő gondjuk.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
26/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Motocross pályához földterület biztosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló 0219 hrsz-ú földterületből

ingyenesen sport célú használatra bérbe ad, 2010. április hó 1. napjától –
határozatlan időtartamra az Ecsegfalvi Motocross Team Egyesületnek
(székhelye: Ecsegfalva, Kossuth u. 35., képviselője: Nagy Zsigmond
egyesületi elnök).Amennyiben az Egyesület megszűnik, illetve e
határozattól eltérő célra használja a területet, úgy az önkor5mánhyzat a
területhasználati jogát visszavonja. A bérbeadó kijelenti hogy a
bérbevevő felel a területen folytatott mindennemű tevékenység a
hatályos jogszabályoknak megfelelő folytatásáért. A bérbevevő köteles
gondoskodni a bér4bevett terület gyommentesítéséről, gondozásáról. A
terület bérbeadására vonatkozó szerződés megkötésére felhatalmazza
Bálint Józsefné polgármestert.
Ezt követően ismerteti Papp László kisújszállási lakos telekvásárlási kérelmét, mely szerint
Ecsegfalva, Béke úton szeretne egy építési telket megvásárolni.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
27/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Papp László telekvásárlási kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp László
Kisújszállás, Illésy u. 56. szám alatti lakos részére értékesíti az
önkormányzat tulajdonát képező 294/5 hrsz-ú 1932 m2 területű
belterületi ingatlant.
Az ingatlan vételára 70,-Ft/m2+ ÁFA, azaz 135.240,- + 33.810,-Ft,
összesen 169.050,-Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi szerződést
kösse meg.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Bálint Józsefné polgármester
Ezt követően javaslatot tesz a képviselő-testületnek arra, hogy Szlovák Zsolt megbízott
dévaványai rendőrőrs parancsnok kinevezéséhez járuljon hozzá a képviselő-testület.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
28/2010.(III.2.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szlovák Zsolt kinevezésének támogatásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szlovák Zsolt
rendőrhadnagy Dévaványai Rendőrőrs megbízott őrsparancsnokának
kinevezési javaslatát támogatja.
Ezt követően javaslatot tesz arra, hogy a szolgáltatásokról szóló díjrendeletet egészítsék ki és
az előterjesztett formában fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2010.(III.2.) KT. sz. rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata által biztosított egyéb szolgáltatások térítési
díjairól és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjairól, valamint
igénybevételének rendjéről
szóló
9/2006.(V.3.) KT. számú rendelet módosításáról

( A rendeletet a jegyzőkönyv 6 . sz. melléklete tartalmazza.)
Mivel több bejelentés nem hangzott el, Bálint Józsefné polgármester a képviselő-testület rendkívüli
nyilvános ülését 940-kor bezárta.

k. m. 1.oldalon

Bálint Józsefné
polgármester

Magyar László
körjegyző

Majoros Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

