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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. május 10-én (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

H A T Á R O Z A T O K:
55/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Denticulus Fogorvosi Bt. vállalkozási szerződés módosítására irányuló
kérelméről
56/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére történő
delegálásról
57/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás részére hozzájárulásról
58/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő
hozzájárulásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. május 10-én (kedden) 1500 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Sárkány Sándor képviselő, és Willand Péter képviselő
Igazoltan távol vannak: Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Tóth Gyula
képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 4 fő jelen van.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy rendkívüli ülés
összehívására azért került sor, mert azonnali döntések meghozatalára van szükség.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Willand Péter képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Fogorvos útiköltség térítésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe történő delegálás
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirenddel egyhangúlag 4 igen szavazattal
egyetért.
1. napirendi pont:
Fogorvos útiköltség térítésének módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Denticulus Bt.
vállalkozó fogorvosa azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a 2008-ban megállapított utazási
költségtérítését emeljék meg. Ezen kérelmét az üzemanyagárak emelkedésével indokolta.
Elmondja, hogy számításokat végzett és ennek alapján a megállapított útiköltség térítés fedezi
a havi 8 alkalommal a Békéscsabáról történő kiutazás költségeit.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
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Willand Péter képviselő:
Nem tartja indokoltnak.
Kovács Mária polgármester kéri szavazzanak
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

55/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Denticulus Fogorvosi Bt. vállalkozási szerződés módosítására irányuló
kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Denticulus
Fogorvosi Bt. vállalkozási szerződésében szereplő 49.500,-Ft összegű
útiköltség térítés módosítására irányuló kérelmét nem támogatja a
vállalkozási szerződést nem módosítja.

2. napirendi pont:
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe történő delegálás
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Körös-Berettyói
Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére delegálni kell 1 főt. Javasolja, hogy a polgármester
legyen delegálva.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
56/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére történő
delegálásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KörösBerettyói Vízgazdálkodási Társulat (5630 Békés, Szántó Albert u. 20.)
küldöttgyűlésére Kovács Mária polgármestert delegálja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Mária polgármester

3. napirendi pont:
Egyebek
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére egy határozatot kell hozni
arról, hogy az önkormányzat az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II.
változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által megalakítandó Társulások
Konzorciumának megalakításában részt vegyen, valamint arról, hogy a program – az aradi
vízátvezetést figyelembe vevő -, úgynevezett II. változatának kidolgozásakor a település
vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki változatával kéri
megterveztetni.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
57/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Társulás részére hozzájárulásról

Önkormányzati

1./Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás tagja hozzájárul, hogy a Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett
II. változatának, kidolgozása érdekében több Társulás által
megalakítandó Társulások Konzorciumának, megalakításában részt
vegyen.
2./Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás tagja, a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program – az aradi
vízátvezetést figyelembe vevő -, úgynevezett II. változatának
kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő
regionális ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a
Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester

Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Vízművek
Zrt. víz- és csatornaszolgáltatási támogatás iránti pályázat benyújtását kezdeményezi.
A pályázat benyújtáshoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását és felhatalmazását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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58/2011.(V.10.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő
hozzájárulásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Békés
Megyei Vízművek Zrt. által a 2011. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának ellentételezésére benyújtandó
támogatási igényével egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához
szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2011. május 13.
Következő bejelentésében Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról,
hogy Piros Károlyné Ecsegfalva, Hajnal u. 1. szám alatti lakos panasszal fordult a képviselőtestülethez.
Levelében egy illegálisan működő „üzlet” működését vitatja, valamint a polgármester
viselkedését és magatartását kifogásolja.
Véleménye szerint ez nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, hanem a Nemzeti Adóés Vámhivatalra tartozik, illetve ennek van egy személyes vonulata is.
Willand Péter képviselő:
Úgy érzi, hogy ez nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe addig, míg nem fajul el odáig,
hogy a település megítélése negatív irányba nem mozdul el. Ha problémája van, akkor tegye
meg a megfelelő helyen a bejelentést.
Van-e arra mód, hogy a képviselő-testület nevében megfogalmazzanak egy levelet azzal
kapcsolatban, hogy nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ügy elbírálása, a
személyes problémát pedig rendezzék le egymás között.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes:
Van rá lehetőség. Javasolja, hogy a képviselők közösen fogalmazzanak meg egy levelet,
amelyben mindenkinek a véleménye benne van.

Ezt követően Kovács Mária polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy egy korábbi ülésen
megbízta Tóth Gyula képviselőt a falunap szervezésével.
Úgy beszélték meg, hogy ezzel kapcsolatban április hónapban lesz egy egyeztető
megbeszélés, de ez elmaradt. Meg fogja keresni, hogy vállalja-e a szervezést, mert ha a
munkája miatt nem tudja vállalni, akkor saját maga fogja megszervezni.
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Következő bejelentésében elmondja, hogy nyári gyermekétkeztetés megszervezésére van
lehetőség, 0-tól – 18 éves korig.
Akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azoknak küldött ki egy levelet, hogy
nyilatkozzanak arról, hogy igénybe kívánják-e venni?
A nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy nagy sikere van, a szülők örülnek neki.

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a rendkívüli nyilvános
ülést 1600 órakor bezárta.

k . m . 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Willand Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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