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Jelen vannak:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. május 7-én (kedden) 1000 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről
Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány
Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Galambos István képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
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 Hegyi Ferencné és Oszlánczi Ignác képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményezése
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Szociális nyári gyermekétkeztetési támogatás igénybevételéről tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendi pontot megtárgyalni
nem kíván.
1. napirendi pont:
Intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményezése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkereste a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület
véleményezze az intézményátszervezést. Az átszervezés során a zeneiskolai oktatást a
Dévaványai Zeneiskola látná el.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Balogh Csilla jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján fenntartásba vett köznevelési
intézményei körében strukturális átszervezést hajt végre, mely szerint a pedagógiai
szakszolgálati feladatok megyei irányítás alá kerülnek. Ezen túl a művészetoktatási feladatot
ellátó tagintézmény Ecsegfalván telephely bővítést tervez. Ezen intézkedés az alapító okirat
módosításával jár.
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Az intézményátszervezési feladatok elvégzéséhez kérik az érintett képviselő-testületek
nyilatkozatát az átszervezés támogatásáról.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben az átszervezést
támogatják, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
37/2013.(V.7.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Intézmény átszervezés támogatásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy az intézmény átszervezést támogatja, melytől vélhetően
magasabb színvonalú művészeti oktatás várható, amely elősegíti, hogy a
településen megrendezésre kerülő ünnepségeken a településen élő
tanulók tanári segítséggel önálló műsorral léphetnek fel, ezzel is
színesítve Ecsegfalva kulturális életét.
A képviselő-testület egyetért a becsatolt
- Intézmény átszervezésre vonatkozó szakmai javaslattal és
- Alapító Okirattal.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. május 10.
2. napirendi pont:
Szociális nyári gyermekétkeztetési támogatás igénybevételéről tájékoztatás
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjelent a szociális
nyári gyermekétkeztetési támogatásról szóló rendelet. Ecsegfalván 92 kiskorú gyermek veheti
ezt igénybe, 54 munkanapon keresztül. Ennyi kiskorú részesül rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban. Megkéri a Családsegítő Szolgálatot, hogy a nyári szabadidős programot a
gyerekeknek szervezze meg. A támogatási igény benyújtásának határideje 2013. május 15.
Elmondja még, hogy mivel Ecsegfalva halmozottan hátrányos helyzetű település, ezért 100
%-os a támogatás, mértéke 440,-Ft/fő/nap.
Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2013. május 30-án a rászorulók részére
EU élelmiszersegély osztásra kerül sor, az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 30 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon
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