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2011. február 8-án (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
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Napközi Konyha dolgozóinak ingyenes étkezési kérelméről
20/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Napközi Konyha dolgozói részére védőruha biztosításáról
21/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közép-Békési Társég Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
22/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Aradi Vízátvétellel kapcsolatos döntésről
23/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kerékpárút-hálózat fejlesztési pályázatról
24/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kommunális és egyéb feladatot ellátó gépjármű és munkagép
beszerzéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. február 8-án (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
képviselő, Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő,
Tóth Gyula, Willand Péter Lőrinc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Magyar László körjegyző távollétében: Dr. Nagy Éva
fogalmazó
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 Galambos István és Tóth Gyula 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 beterjesztése
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Aradi vízátvétellel kapcsolatos határozat meghozatala
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének beterjesztése
Kovács Mária polgármester részletesen ismerteti a 2011. évi költségvetésről szóló
előterjesztést. Tájékoztatásul elmondja, hogy csak előzetesen tudják megtárgyalni, mert amíg
még Dévaványa az ÁMK költségvetését nem tárgyalta meg, addig a mi költségvetésünket
nem tudjuk elfogadni.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
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A mérleg főösszeg 170.000.022,-Ft-ban lett meghatározva. 14 millió Ft forráshiány került
kimutatásra. Ez abból adódik, hogy egy nagyobb méretű beruházás lett betervezve.(Temető
felújítás, járda felújítás, aszfaltozás, stb.)
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.
Willand Péter képviselő:
Előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő hitelfelvétellel kapcsolatban kérdezi, hogy ezt
minden hónapban felvesszük?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Az önkormányzatnak van egy 13 millió Ft-os folyószámla hitelkerete. Ebből fedezzük a
mindennapi kiadásainkat. Erre a költségvetési számlára érkeznek a normatív támogatások,
egyéb befizetések és így töltődik vissza.
Részletesen ismerteti a 3. sz. melléklet szerint a kiadásokat.
Felhalmozási kiadásként tervezve van 10 millió Ft. Ez a 2011-ben várható beruházásokra lett
önerőként tervezve. Olyan beruházásokra, amelyek az idén pályázati forrásból
megvalósíthatók. Azt előre nem lehet tudni, hogy milyen százalékban támogatnak minket.
A költségvetésben tételesen ki kell mutatni, hogy mire szeretnénk pályázni, de azt hogy mi
fog megvalósulni, azt nem tudjuk. A rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében tételesen ki lesz
mutatva, hogy utakra, járdákra, kerékpár útra, folyékony hulladék elszállítására alkalmas
traktorra és szippantóra szeretnénk pályázni. Ez mind olyan, hogy az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátása, működése és a lakossági igények kielégítésére lettek tervezve.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselők tegyék fel
kérdéseiket.
Csányi András képviselő:
Ez a költségvetés feljogosít-e bennünket arra, hogy az ÖNHIKI-re pályázzunk?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Az ÖNHIKI-nek nagyon szigorú feltételrendszere van, amelynek mi nem felelünk meg, mivel
az önkormányzatnak van értékesíthető ingatlana és ez kizáró ok.
Csányi András képviselő:
Kérdezi, hogy a költségvetési tervezetnek mi a legkritikusabb pontja?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Egyetlen fájó pontja van, az pedig a konyha, ami nagy kiadás az önkormányzat részére. A
konyha működtetésére ugyan van igény, de véleménye szerint gazdaságtalanul működik.
Kovács Mária polgármester:
Véleménye szerint ennek megszüntetését csak létszámleépítéssel érhetik el.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Tudomása szerint a konyhai dolgozók részéről felmerült az az igény, hogy a dolgozóknak ne
kelljen térítési díjat fizetni az étkezésért.
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Kovács Mária polgármester:
Ezt nem javasolja, mert feszültséget okozhat a többi dolgozó között, bár megvitatásra ajánlja
ezt a kérdést.
Ezt követően javasolja a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
18/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2011. évi költségvetési tervezet elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
költségvetési tervezettel egyetért azzal, hogy a költségvetés elfogadásáról
a következő ülésen dönt, mivel az ÁMK tagintézmény költségvetését
február hónap 24. napján fogadják el és ez kihatással lehet az
önkormányzat költségvetésére is.
Az előző javaslatnak megfelelően kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a
konyhai dolgozók ingyenes étkezésre vonatkozó kérelmét támogatják-e?
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
19/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Napközi Konyha dolgozóinak ingyenes étkezési kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat napközi konyháján dolgozók
ingyenes étkezésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.

Ehhez kapcsolódva elmondja, hogy a konyhai dolgozók részére kötelező védőruhát
biztosítania az önkormányzatnak. Kéri ezzel kapcsolatban is a képviselők véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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20/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Napközi Konyha dolgozói részére védőruha biztosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat Napközi Konyháján dolgozó 5 fő részére védőruhát
biztosít. A védőruha költségeinek fedezetét a 2011. évi Költségvetésében
biztosítja.

2. napirendi pont:
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, és az előterjesztéshez tartozó Társulási
Megállapodás módosítását.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
21/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Ecsegfalva Község önkormányzatának Képviselő-testülete a KözépBékési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását e határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester

3. napirendi pont:
Aradi vízátvétellel kapcsolatos határozat meghozatala
Kovács Mária polgármester ismerteti a 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, valamint a
határozati javaslatot.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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22/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Aradi Vízátvétellel kapcsolatos döntésről
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőségjavító program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november
26.-ai
„KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen ismertetett aradi
vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a
Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kerékpárút hálózat
fejlesztési pályázat benyújtására lesz lehetőség. Kéri a képviselő-testület elvi állásfoglalását a
szándékról.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Ez a pályázat mire vonatkozna, a meglévő kerékpárút hálózat felújítására, vagy új kerékpárút
építésére?
Kovács Mária polgármester:
A meglévő felújítására, illetve új kerékpárút építésére pályáznánk, a temetőig.
Aki a pályázat benyújtásának szándékával egyetért, kéri, hogy szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
23/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kerékpárút-hálózat fejlesztési pályázatról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázat
benyújtását határozza el a Széchenyi Terv keretében kiírt Kerékpárúthálózat fejlesztése címen kiírt pályázatra.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt a 2011.évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
Kovács Mária polgármester következő bejelentésében tájékoztatja képviselő-testületet arról,
hogy folyékony hulladék szállítására alkalmas traktor és munkagép beszerzése vált
szükségessé.
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Ismerteti az előterjesztést.
Előzetes kalkuláció alapján kb. 3 millió Ft-ba kerülne, amely összeg a költségvetési
tervezetbe már be van építve.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
24/2011.(II.8.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kommunális és egyéb feladatot ellátó gépjármű és munkagép
beszerzéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
kommunális feladatok ellátására 1 db gépjármű és 1 db munkagép
beszerzését határozza el, 3 millió Ft keret összeg határig.
A gépjármű és a munkagép költségeinek fedezetét a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
Következőkben megkéri Willand Péter képviselőt hogy mondja el véleményét a CRAZY
Dekor PC Laptop vásárlásra vonatkozó árajánlatáról, hogy a megadott teljesítmények mellett
ez az ár sok-e vagy kevés?
Willand Péter képviselő:
Ez egy nagyon komoly számítógép. Véleménye szerint irodai használatra nincs szükség ilyen
nagy teljesítményű gépre. Szerinte egy kisebb teljesítményű számítógépet kb. 150.000,-Ft-ért
lehetne vásárolni.
Kovács Mária polgármester:
Megkéri Willand Péter képviselőt, hogy a következő ülésre szerezzen be árajánlatokat.
Ezt követően kérdezi képviselő-társait, hogy van-e kérdésük, bejelentésük?
Willand Péter képviselő:
Kérdezi, hogy a temetőnél lévő csatorna fennmaradási engedély megkérése folyamatban
van-e?
Kovács Mária polgármester:
Igen, folyamatban van, a megbízási szerződés megkötésre került.
Ezt követően röviden tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az E-ON nagyon csúnya
gallyazási munkát végzett a faluban. Több lakossági panasz is érkezett erre vonatkozóan. Ezt
meg is írta nekik.
Szeretné kérni a képviselőket arra, hogy a minőségi szelektív hulladékgyűjtés promóciójához
hozzájárulnának, elmondanák a lakosoknak, hogy hogyan kell gyűjteni, mert nem nagyon
sikeres a hulladékok különválogatása.
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Galambos István képviselő:
Kérdezi, hogy tudnának- e lépni abban, hogy az iparűzési adót mérsékeljék vagy eltöröljék,
hogy ezzel idevonzzák a vállalkozásokat?
Kovács Mária polgármester:
Elő lehet készíteni, de ez már csak a következő évi költségvetést érintheti. Ezen kívül fel
kellene mérni, hogy egyáltalán milyen lenne erre az igény? Meg kellene hirdetni.
Galambos István képviselő:
Mindenképpen úgy kell megoldani, hogy plusz bevételt hozzon.
A másik bejelentésében javasolja, hogy érdemes lenne a Horgászegyesületet felkérni egy
tájékoztatás tartására. Sokaktól hallja, hogy tönkreteszik a Berettyó főcsatorna élővilágát
azok, akik nem törvényesen halásznak.
Tóth Gyula képviselő:
A falunappal kapcsolatban szeretné tudni, hogy az előző években mennyi volt a falunap
költségvetése amiből költekeztek illetve, hogy mire költöttek?
Ezen kívül elmondja még, hogy véleménye szerint a művelődési ház technikai felszerelését
egy kicsit fel kellene újítani. (mikrofon, kihangosító berendezés, videokamera, st).
Kovács Mária polgármester:
A pénzügyes kolléga a rendelkezésére fogja bocsájtani.
Tájékoztatja a képviselőket a falunapi sztárvendégre vonatkozó közvélemény kutatás
eredményéről.
Ennek alapján elsősorban a mulatós zenére van igény.
Tóth Gyula képviselő:
Ezzel az a problémája, hogy augusztus 20-ra már szinte mindenki le van foglalva. javasolná,
hogy ne augusztus 20-án legyen megtartva a falunap.
Kovács Mária polgármester:
Nem tartja jó ötletnek, hogy más napra tegyék.
Tóth Gyula képviselő:
Nagyon sok településen a falunap nem augusztus 20-án van.
Csányi András képviselő:
Szerinte nem rossz gondolat. Másik időpontban is meg lehet csinálni esetleg olcsóbban és
színvonalasabban.
Sárkány Sándor képviselő:
Szerinte maradjon a falunap augusztus 20-án, ezt már a lakosság megszokta.
Vágóné Dr. Kelemen Katalin háziorvos, tanácskozási joggal:
Véleménye szerint meg kell kérdezni a lakosságot, mert nagyon sokak számára már
egybemosódott az ünneppel. Az idősek számára fontosak a hagyományok.
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Ezt követően kötetlen beszélgetést folytatnak a képviselők a falunapi program-tervezettel
kapcsolatban.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület ülését 1715-kor bezárta.

k . m . 1. oldalon
Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző helyettes

Galambos István
jegyzőkönyv hitelesítő

Tóth Gyula
jegyzőkönyv hitelesítő
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