166-34//2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. december 19-én (hétfőn) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
19/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet az ivóvíz - ellátási és szennyvíz-elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
12/2008.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
138/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A Békés Megyei Vízművek Zrt Ecsegfalva községben elvégzendő
Rekonstrukciós javaslatról
139/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékszállítási közszolgáltatási díjról
140/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Orvosi ügyeleti ellátásról
141/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej programról
142/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról

143/2011.(XII.19.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bálint Józsefné Ecsegfalva, Kossuth u. 107. szám alatti lakos
telekvásárlási kérelméről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. december 19-én (hétfőn) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő

Igazoltan távol vannak: Tóth Gyula képviselő és Willand Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor és Csányi András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. 2012.évi vízdíj módosítási javaslat elfogadása, az ivóvíz-ellátási és
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. 2012.évi ivóvíz-hálózati rekonstrukciós javaslat elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Lakossági kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási díj 2012. évi díjemelési
javaslat megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról nyilatkozat
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
2012.évi vízdíj módosítási javaslat elfogadása, az ivóvíz-ellátási és
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 13/2008.(XI.27.) rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti a Békés Megyei Vízművek által megküldött 2012.évi
vízdíj javaslatot, illetve a rendelet-tervezetet.
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Köszönti a Békés Megyei Vízművek Zrt. jelenlévő képviselőit.
Kéri képviselő-társait, mondják el véleményeiket, javaslataikat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Csányi András képviselő:
Tételesen ki van dolgozva az áremelésre vonatkozó javaslat. Kérdezi, hogy volna-e lehetőség
arra, hogy a település egy kedvezőbb díjkategóriába kerüljön?
Lipták Zoltánné a Békés Megyei Vízművek Zrt. képviseletében:
A besorolás attól függ, hogy az adott település fajlagos összköltsége hogyan alakul az összes
önköltséghez képest.
Az aradi vízátvezetés megvalósulása esetén lehet lehetőség másik díjkategóriába kerülésre.
Ezt követően Kovács Mária polgármester javasolja az előterjesztés szerinti vízdíj emelési
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz - ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008.(XI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
2012.évi ivóvíz-hálózati rekonstrukciós javaslat elfogadása
Kovács Mária polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2012.évi ivóvíz-hálózati
rekonstrukciós javaslatról döntsenek. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.)
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő rekonstrukciós forrás
összegében határozzák meg a rekonstrukciós munkák költségeit, amelynek összege:
2.686.600,-Ft.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
138/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A Békés Megyei Vízművek Zrt Ecsegfalva községben elvégzendő
Rekonstrukciós javaslatról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés
Megyei Vízmű által beterjesztett
2012. évre vonatkozó
rekonstrukciós javaslatot a 2012. évben várható rekonstrukciós forrás
összegének erejéig, 2.686,6 eFt-ig elfogadja.
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3. napirendi pont:
Lakossági kommunális
javaslat megtárgyalása

hulladékszállítási közszolgáltatási díj 2012. évi díjemelési

Kovács Mária polgármester
tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés
Manifest Kft megküldte a 2012. évi lakossági kommunális hulladékszállítási díj
megállapítására vonatkozó előterjesztését.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a települési szilárd hulladék közszolgáltatásért
fizetendő díjakra vonatkozó ajánlatukat a képviselő-testület ne fogadja el, tekintettel arra,
hogy a Bio Sales Bt. által végzett szelektív hulladékgyűjtés következtében a lakossági
hulladék mennyisége csökkent.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
139/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékszállítási közszolgáltatási díjról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Manifest Kft által javasolt
2012. évi lakossági kommunális
hulladékszállítási díj emelését nem fogadja el.
4. napirendi pont:
Orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról nyilatkozat
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás kéri a térséghez tartozó önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak
arra vonatkozóan, hogy a jövőben miként kívánják az orvosi ügyelet ellátását biztosítani.
Tekintettel arra, hogy településünkön a 2009. március 19-én megkötött Kisújszállás,
Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Ügyeleti Társulás keretében megoldott, illetve
jól működik, ezért továbbra javasolja ebben a társulási formában megoldani.
Csányi András képviselő:
Lakossági visszajelzés alapján is jól működik az orvosi ügyelet, ezért javasolja továbbra
ebben a formában működtetni.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
140/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Orvosi ügyeleti ellátásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi
ügyeleti ellátás biztosítását 2009. március 19. óta a Kisújszállás,
Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
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keretében biztosítja, és a jövőben is ebben a formában kívánja
megoldani.

5. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dévaványa Város
megküldte az ÁMK Intézményegységére vonatkozóan az iskolatej programban történő
részvételre vonatkozó javaslatát. Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a továbbiakban
is részt kívánunk venni ebben a programba, hozzuk meg az előterjesztés szerinti határozatot.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
141/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej programról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységének tanulói részére az „Iskolatej Programot” tovább
folytatja 2012. január 4-től - 2012. június 1-ig, heti 1 alkalommal
(szerda) történő iskolatej és heti 2 alkalommal (hétfő, péntek) történő
iskola kakaó szállítással.
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2012. január 4. - 2012.
június 1. közötti időszakban 622 fő általános iskolás tanulóra
vonatkozóan iskolatej 22 napra, 52,- Ft + 18% ÁFA összeggel számolva
711.568,- Ft + 18% ÁFA és iskola kakaó 38 napra 54,- Ft + 18% ÁFA
összeggel számolva 1.276.344,- Ft + 18% ÁFA, melynek önerejét
13.623,- Ft + 18% ÁFA-t a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
2012. január 4-től értelemszerűen
Következő bejelentésében Kovács Mária polgármester ismerteti a
Közép-Békési
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megkeresését, melyben kéri határozat
meghozatalát, amelyben a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek nyilatkozni
szükséges arról, hogy a Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorciumnak átutalt hozzájárulást
átutalhassák a Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás
számlájára.
Kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozatot hozzák meg.
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A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

142/2011.(XII.19.)KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról

1./

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY.
határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerő 70 %-át, 159.237,-Ft , azaz Egyszázötvenkilencezerkettőszázharminchét forintot az OTP: 11733003-15774239 sz.
bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.
A határozatról értesítést kap:
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
Ecsegfalva Község Polgármestere
Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa érintett osztályok és illetékes
szervek

Ezt követően Bálint Józsefné Ecsegfalva, Kossuth u. 107. szám alatti lakos kérelmét ismerteti,
melyben kérelmezi az 519 hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlását.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület állásfoglalását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
143/2011.(XII.19.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bálint Józsefné Ecsegfalva, Kossuth u. 107. szám alatti lakos
telekvásárlási kérelméről
Ecsegfalva
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bálint
Józsefné Ecsegfalva, Kossuth u. 107. szám alatti lakos részére értékesíti
az Önkormányzat tulajdonát képező Ecsegfalva 519 hrsz-ú, 3191 m2
területű belterületi ingatlant.
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Az ingatlan vételára az önkormányzat 20/1990.(X.29.) KT. sz. határozata
alapján 50,-Ft/m2+ÁFA, azaz 159.550,-+39.888,-Ft, összesen 199.438,Ft, azaz Egyszázkilencvenkilencezer-négyszázharmincnyolc forint.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi szerződést
kösse meg.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert tájékoztatásképpen elmondja, hogy a
Szeghalom Kistérség Gyermekjóléti Szolgálata pályázatot kíván benyújtani, amelyben
pályázna az ecsegfalvi Öregek Napközi Otthonának felújítására is. Előzetes költségvetés
alapján ez egy 12 millió Ft-os beruházás lenne, amelyhez 5 %-os önerő biztosítása szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. január 15, ezért elképzelhető, hogy az önerő
biztosítása érdekében rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kell kezdeményezni.

Ezt követően – mivel több bejelentés nem hangzott el – Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület zárt ülését 1530-kor bezárta.

k . m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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