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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. június 26-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
14/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelet a piactartás rendjéről szóló 4/1992.(II.27.) sz.
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
15/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről

H A T Á R O Z A T O K:
30/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
31/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
32/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkéntes tagi hozzájárulásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. június 26-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő Sárkány Sándor
képviselő

Igazoltan távol vannak: Galambos István képviselő, 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 Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert 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. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. ÁMK beszámolója a 2011/2012-es oktatási év tapasztalatairól, felkészülés a 2012/2013as tanévre
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK intézményvezető
3. A piactartás rendjéről szóló 4/1992.(II.27.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést. ( Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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30/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
ÁMK beszámolója a 2011/2012-es oktatási év tapasztalatairól, felkészülés a
2012/2013-as tanévre
Kovács Mária polgármester felkéri Baloghné Berényi Erzsébetet az ÁMK igazgatóját, hogy
amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató:
Az elmúlt öt év tapasztalata alapján csak azt tudja mondani, hogy az ecsegfalvi gyerekek
nagyon jól beilleszkedtek a dévaványai intézménybe. Magatartásbeli problémák sincsenek.
A bejárással kapcsolatban sem adódott semmiféle probléma.
Amit kaptak + 20 óra lehetőséggel úgy érzi, hogy jelentősen javult az oktatás színvonala az
előző évihez képest.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselőket, hogy tegyék fel
kérdéseiket, mondják el véleményeiket.
Kovács Mária polgármester kérdezi, hogy intézményvezető asszony tud-e már valamit az
iskolák államosításával kapcsolatban?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató:
Semmit nem tudnak erről. Annyi biztos, hogy december 31-ig az önkormányzatok tartják fenn
az iskolákat. A pedagógusok és a kisegítők bérét az állam fogja finanszírozni, de még
mindig kérdéses, hogy kié lesz az iskolák üzemeltetésének költsége.
Csányi András képviselő:
Az utaztatással kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e lehetőség iskolabuszra pályázni?
Az iskola felújítására van-e lehetőség pályázat útján?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató:
A busszal kapcsolatosan elmondja, hogy a kistérségen belül lehetett volna pályázni, de ez sok
mindent vonna maga után. Egy főállású gépkocsivezetőt kellene hozzá alkalmazni.
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Az épület felújítási pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy azokat az önkormányzatok
adják be. Az nem tudja, hogy a társulásban működtetett intézményeknél Dévaványa adhatott
volna-e be pályázatot az ecsegfalvi intézményre?
Kovács Mária polgármester:
Nem adhatott volna be, csak Ecsegfalva Község Önkormányzata. Dévaványa ezeket a
pályázatokat még 2007-ben adta be, és most történt meg a kivitelezés.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester elfogadásra
javasolja az ÁMK beszámolóját.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
31/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dévaványa
– Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott ÁMK
(5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6.) beszámolóját elfogadja.

3. napirendi pont:
A piactartás rendjéről szóló 4/1992.()II.27.) sz. rendeletének hatályon kívül
helyezéséről
Kovács Mária polgármester megkéri Jegyzőasszonyt, tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
A piactartásról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata megtörtént az elmúlt évben a
Kormányhivatal részéről.
Törvényességi felhívásban kérték, hogy az előterjesztésben szereplő hiányosságokat
szüntessük meg. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége nincs rendeletalkotásra e
tárgykörben, ezért javaslatot tettek a rendelet hatályon kívül helyezésére.
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz a piactartás rendjéről szóló 4/1992.(II.27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a piactartás rendjéről szóló 4/1992.(II.27.) sz. rendeletének hatályon kívül helyezéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont:
Döntés az igazgatási
megalkotásáról

szünet

elrendeléséről

szóló

önkormányzati

rendelet

Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 6. sz.
melléklete tartalmaz.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy nyári igazgatási szünet elrendelésére kerül sor 2012. július
23-tól – 2012. augusztus 26-ig, amely időtartamon belül 10 nap szabadságot kell kivenni a
köztisztviselőknek. A téli igazgatási szünet időtartama pedig 2012. december 27-től – 2012.
december 31-ig tart, itt 2 nap szabadságot kell kivenni. Az igazgatási szünet időtartama alatt
ügyelet lesz a Hivatalban, a dolgozók felváltva mennek el szabadságra.
Kovács Mária polgármester javasolja az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
elfogadását.
Kéri szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont
Egyebek
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a HamvasSárréti Vízgazdálkodási Társulat nyilatkozattételre kérte fel önkormányzatot, hogy a járuljon
hozzá a működésükhöz. Elmondja, hogy az állam a Vízgazdálkodási Társulatok működési
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költségeit lecsökkentette, mivel az állam úgy rendelkezett, hogy a belvíz-védekezési
feladatokat maga kívánja ellátni. Ez azonban nem valósult meg.
Ha az állam vállalta a védekezést, akkor neki azt biztosítania kellene.
Nem javasolja a hozzájárulás megállapítását.
Kéri a képviselők véleményét.
Sárkány Sándor Képviselő:
Egyetért Polgármester asszonnyal, nem javasolja.
Csányi András képviselő:
Nem javasolja.
Oszlánczi Ignác képviselő:
Nem gondolná, hogy nekünk, mint önkormányzatnak finanszíroznunk kellene a
Vízgazdálkodási Társulás működését.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Szintén nem javasolja hozzájárulás megállapítást. Úgy gondolja, hogy amennyibe a csatornák
állapotában valami probléma merülne fel, úgyis az önkormányzat fogja megoldani.
Kovács Mária polgármester kéri szavazzanak arra vonatkozóan, hogy állapítsanak-e meg
hozzájárulást a Vízgazdálkodási Társulat részére.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
32/2012.(VI.26.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Önkéntes tagi hozzájárulásról
Ecsegfalva Község Önkormányzata a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási
Társulat által kért, évente 1 alkalommal fizetendő önkéntes tagi
hozzájárulás megfizetését nem vállalja.
Megbízza a polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot írja alá.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. június 30.

Ezt követően tájékoztatásul elmondja, hogy az idén ismét megrendezésre kerül a „Gyere
Haza” rock fesztivál, melynek időpontja július 7. szombat.
Az önkormányzat ehhez biztosítja a Művelődési Házat, illetve a területet rendbe tesszük,
illetve az áramot biztosítjuk.
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Következő bejelentésében elmondja, hogy beindult a nyári szociális gyermekétkeztetés. 95
gyermek részesül az étkezésben. Az alapanyagok biztosítása 30 %-ban őstermelőktől történik.
A közúti híd ügyével kapcsolatosan elmondja, hogy választ a leveleinkre a mai napig nem
kaptunk, illetve a Miniszter asszonnyal sem sikerült felvenni a kapcsolatot, de az időpont
kérés az folyamatosan megvan.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 15 órakor bezárta.

k. m. 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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