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R E N D E L E T:
1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet a Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért
fizetendő díj megállapításáról szóló 20/2006.(XII.6.) KT. sz. rendeletének módosításáról
H A T Á R O Z A T O K:
1/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
2/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szilárd hulladék közszolgáltatást végző szolgáltató kiválasztásáról
3/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011. évi pénzmaradvány felosztásáról
4/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi
munkatervének elfogadásáról
5/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának
meghatározása a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan
6/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az óvoda nyári zárva tartásáról
7/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
8/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH részére működési hozzájárulás megállapításáról
9/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Érintettség bejelentéséről
10/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére támogatás
megállapításáról
11/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szociális étkeztetés Szakmai programról
12/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok részére
belterületi ingatlan értékesítéséről
13/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bálint-Németh Klára 5300 Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos részére
belterületi ingatlanok értékesítéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. február 12-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné
képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor 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 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester a meghívóban szereplő napirend módosítására tesz javaslatot:
Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi napirendi pontok felvételét:
11. Szociális étkezetés szakmai programjának elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok telekvásárlási kérelme
Előadó. Kovács Mária polgármester
13. Bálint – Németh Klára Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos televásárlási kérelme
Előadó: Kovács Mária polgármester
14. Egyebek
A képviselő-testület a módosító indítvánnyal egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyetért.
Ezt követően ismerteti a módosító indítványokkal együtt az ülés napirendi pontjait:
1.
2.

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
Alföldvíz Zrt tájékoztatása az átmeneti ivóvízellátással kapcsolatban
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselője
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
Települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás
közszolgáltatás végzésére szolgáltató kiválasztása
Előadó: Kovács Mária polgármester
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
Az Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
ÁMK-val kapcsolatos határozatok meghozatala
- Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása
- Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
- Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
A DAREH Önkormányzati Társulás 2013.évi működési hozzájárulás megállapításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Kovács Mária polgármester
Szociális étkezetés szakmai programjának elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok telekvásárlási kérelme
Előadó. Kovács Mária polgármester
Bálint – Németh Klára Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos televásárlási kérelme
Előadó: Kovács Mária polgármester
Egyebek

A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Amennyiben nincs hozzászólás, vélemény, elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
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1/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont:
Alföldvíz Zrt. tájékoztatása az átmeneti ivóvízellátással kapcsolatban
Elmondja, hogy nagyon váratlanul érte január 2-án, hogy 3-tól a Honvédség fogja szállítani
a településre az ivóvizet. Akkor szembesült vele, hogy magas az ivóvíz arzén és bór
tartalma. Kétellyel fogadta, mivel évek óta ezt a vizet issza a lakosság. Ekkor tudtuk meg,
hogy a víz minősége valóban nem változott, csak 2012. december 26-tól az európai uniós
jogszabályok által előírt határértékeknek kell megfelelni.
Önkormányzatunk is bevizsgáltatta az ivóvizet, és a bór valóban meghaladta a határértéket.
Úgy gondolja, hogy erre a probléma a megoldás majd az aradi víz lenne.
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Szabó István és Rung
Attila urakat az Alföldvíz Zrt. munkatársait.
Megkéri, hogy röviden tájékoztassák a képviselő-testületet az ivóvíz minőség jelenlegi
helyzetéről.
Rung Attila az Üzemviteli Osztály vezetője:
Köszönti az ülésen jelenlévőket, és megköszöni a lehetőséget a tájékoztatásra.
Az ivóvíz minősége valóban nem változott, csak Magyarország átvette az európai uniós
határértéket, elsősorban az arzén vonatkozásában, ami 50 mikrogramm/ literről 10
mikrogramm/literre változott. Még 2001-ben egy magyar jogszabály kötelezővé tette. Ezt
követően il is indult az ivóvízminőség javító program.
A végső megoldás az lenne, hogy egy egész Békés Megyére kiterjedő regionális vízmű
rendszer alakulna ki, amely a mostani Közép-Békési és orosházi regionális vízmű rendszer
összekapcsolásával jönne létre és Aradról kapna víz utánpótlást, de nem csak aradi víz
kerülne ide, hanem a víznek a 2/3-a Magyarországon megtermelt víz lenne továbbra is. Ilyen
rendszerek már sikeresen működnek az országban. Végleges és megbízható megoldást ez fog
jelenteni. Az ivóvízminőség javító program még 2011-ben elindult, de többször kértek
határidő módosítást. 2010. májusában adták meg a türelmi időt, 2010. december 25-ig.
Egy Kormányhatározat alapján a Honvédséget bízták meg azzal, hogy az egészséges
ivóvízzel való ellátást valósítsa meg.
Ecsegfalván a víztisztítási technológia lehetőséget adott arra, hogy az arzénszintet leszorítsák
a normál határértékre, viszont a bór eltávolítására üzemi méretekben alkalmazható
technológia nincs.
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Kovács Mária polgármester:
A Honvédség a mai napon bejelentette, hogy csak másnaponként hozzák a vizet, illetve
hétvégén nem.
Csányi András képviselő:
A bór vagy az arzén veszélyesebb az emberi szervezetre?
Rung Attila az Üzemviteli Osztály vezetője:
A bór élettani hatásait nem ismerik.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester megköszöni az
Alföldvíz Zrt munkatársainak a részletes tájékoztatást.
3. napirendi pont:
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester a Békés Manifest Kft. 2013.évre vonatkozó lakossági
kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási díj megállapítási előterjesztése alapján
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint.)
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – megalkotta a
következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) KT. sz. rendeletének módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza.)
4.napirendi pont:
Települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatás
végzésére szolgáltató kiválasztása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 5 szolgáltatótól kértünk
árajánlatot. Ezek a következők:
- Bucsa-ép Kft – Bucsa
- Kisújszállási Városgazdálkodási Zrt. – Kisújszállás
- Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. - Karcag
- Békés Manifest Kft. – Békéscsaba
- Gyomaközszolg. Kft. – Gyomaendrőd
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A Bucsa-ép Kft jelezte, hogy nem kíván részt venni az eljárásban, mivel nem tud ajánlatot
tenni kapacitás hiányában.
A 4 szolgáltató érvényes ajánlatot tett.
Az ajánlatok ismertetése előtt Kovács Mária polgármester megkérdezi a szolgáltatók
képviselőit, hogy kívánják-e zárt ülés tartását?
Zárt ülés elrendelését az ajánlattevők nem kérték, ezért folytatódik a nyílt ülés.
Ezt követően ismerteti az ajánlatokat.
Elmondja, hogy a Kisújszállási Városgazdálkodási Zrt nem adott 80 l-es edényzetre
vonatkozó árajánlatot.
Kérdezi, hogy ennek mi az oka?
Tóth Zoltán a Kisújszállási Városgazdálkodási Zrt. képviselője:
Elmondja, hogy a szolgáltatásuk formájából adódóan nincs jelentősége, mert annyi szemetet
visznek el, amennyit a lakos kitesz. Az ürítés gyakoriságát fizetik a lakosok. Ezért a 120 l-es
edényzetre tették ajánlatot.
Kovács Mária polgármester kérdezi, hogy a lerakási árat tartalmazza-e az ajánlati ár?
Tóth Zoltán a Kisújszállási Városgazdálkodási Zrt. képviselője:
Az ár már tartalmaz minden költséget.
Kovács Mária polgármester ezt követően a Nagykunsági Zrt. képviselőjétől kérdezi, hogy
esetükben az ajánlat tartalmazza-e a lerakási díját, illetve a befizetési csekk díját?
Balajti József a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft képviselője:
Az ajánlati árban minden benne van.
Ezt követően a Békés Manifest Kft. képviselőjét kérdezi, hogy esetükben az ár mit tartalmaz?
Bondár Lajos a Békés Manifest Kft. képviselője:
Az ár nem tartalmazza a lerakási járulékot, amely ürítésenként 22,-Ft-ot jelent.
Fekete József Gyomaközszolg. képviselője:
A lerakási járulékot az ajánlati ár tartalmazza, a csekkes fizetés díját nem, de igény szerint
lehetőséget biztosítanak.

Kovács Mária polgármester összesítve az ajánlatokat, megállapította, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a békés Manifest Kft. adta.
Tudomása szerint ebben az évben minden szolgáltatónak át kell esnie egy megfelelésen.
Kérdezi, hogy a szolgáltatók hogyan állnak ezzel?
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Tóth Zoltán a Kisújszállási Városgazdálkodási Zrt. képviselője:
Elmondja, hogy törvényi kötelezettség alapján ez év június 30-ig kell rendelkezni kell egy
közszolgáltatási engedéllyel és egy minősítéssel. Elindították a folyamatot.
Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkeznek.
Balajti József a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft képviselője
Náluk is folyamatban van az engedélyek beszerzése. Úgy gondolja, hogy meg tudnak felelni
az engedélyezésnek.
Bondár Lajos a Békés Manifest Kft. képviselője:
Hasonlóképpen ők is megkezdték az engedélyek beszerzését.
Fekete József Gyomaközszolg. képviselője:
Természetesen az engedélyek beszerzése részükről is folyamatban van.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja, hogy várják meg ennek a folyamatnak a végét, és csak azt követően döntsenek
szolgáltató kiválasztásáról.
Javaslatot tesz arra, hogy a jelenlegi szolgáltatóval hosszabbítsa meg az önkormányzat a
meglévő közszolgáltatási szerződését, és majd újból kiírjuk a pályázatot, 2014. január 1-től.
Csányi András képviselő:
Javasolja a szerződést meghosszabbítását 2013. december 31-ig a Békés Manifest Kft-vel, a
sok bizonytalan tényező miatt.
Bondár Lajos a Békés Manifest Kft. képviselője:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő eljárást időben indítsák meg, mert sok
időt vesz igénybe, véleménye szerint akár már szeptemberben el lehet kezdeni.,
Kovács Mária polgármester:
Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Békés Manifest Kft-vel fennálló
szerződésünk 2013. december 31-ig történő hosszabbítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
2/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladékártalmatlanítási
közszolgáltatást végző szolgáltató kiválasztásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és hulladékártalmatlanítás
közszolgáltatásra vonatkozóan a Békés Manifest Kft-vel 2013. február
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28-ig fennálló közszolgáltatási szerződésének 2013. december 31-ig
történő meghosszabbítását határozza el.
Felhatalmazza a polgármestert, a közszolgáltatási szerződés módosítás
aláírására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. február 28.
5.napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Kovács Mária polgármester beterjeszti a képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi
költségvetésének tervezetét. (Jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint.)
Elmondja, hogy most csak beterjesztésre kerül a költségvetés, elfogadni nem tudják, mivel
lényegi tartalmi elemei módosulnak az elkövetkezendő időszakban, hiszen a Start
mintaprogram is jelentős változáson megy keresztül, emiatt a Foglalkoztatást helyettesítő
támogatáson is változtatni kell.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság az előterjesztést
részletesen megvitatta.
Megkéri a pénzügyi ügyintézőket, hogy adjanak tájékoztatást.
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
A legnagyobb változás a Start Mintaprogramban várható, létszámban és dologi költségek
vonatkozásában is. A költségvetési főösszeg változni fog mind kiadási, mind bevételi oldalon.
Ezentúl változni fog a költségvetés a közös önkormányzati hivatal létrehozásával
kapcsolatban is, mivel az elszámolás még mindig nem ismert, ezért ez a költségvetési
előterjesztés csak tájékoztató jellegű.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy 2013. március 15ig az önkormányzat költségvetéséről szóló előterjesztés ismét beterjesztésre kerül.

6. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 7. sz.
melléklete tartalmaz.
Kéri, hogy amennyiben a pénzmaradvány felosztásával egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
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3/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2011. évi pénzmaradvány felosztásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4.309.825 Ft
pénzmaradványt az alábbi jogcímekre használja fel.
Csatornák fennmaradási engedélye
Hulladékgazdálkodási terv
Anyag kiadás
Élelmiszer
Telefon
Üzemanyag kiadás
Beruházási áfa
Áfa kiadás

890.000 Ft
150.000 Ft
500.000 Ft
519.000 Ft
27.000 Ft
1.500.000 Ft
240.000 Ft
483.825 Ft

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. február 15.
7.napirendi pont:
Az Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az Önkormányzat képviselő-testületének munkatervét a
jegyzőkönyv 8.sz. melléklete szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
4/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. évi
munkatervének elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.évi
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
2013. MÁRCIUS
2013. március 26. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
előirányzat módosítása
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Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Ecsegfalva
Község
Önkormányzat
2012.
évi
költségvetés
zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított
9/2012.(III.28.)
számú
az
önkormányzat
által
biztosított
gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi,
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló
rendeletének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2013. MÁJUS
2013. május 28. (kedd) 14 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a 2012. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kovács Mária polgármester
00

2013. JÚNIUS
2013. június 25. (kedd) 14 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének
beszámolója
Előadó: Intézményegység vezetője
3. Klebersberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója a köznevelési
intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Fekécs László tankerületi igazgató
00

2013. AUGUSZTUS
2013. augusztus 27. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának
megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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2013. SZEPTEMBER
2013. szeptember 24. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva község közrend- és közbiztonsági helyzetéről tájékoztatás
Előadó: körzeti megbízott
2013. OKTÓBER
2013. október 29. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyed éves
helyzetértől tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2013. NOVEMBER
2013. november 26. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2013. DECEMBER
2013. december 17. (kedd) 1400 óra
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.évi munkatervének
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8.napirendi pont:
ÁMK-val kapcsolatos határozatok meghozatala
- Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása
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- Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
- Döntéshozatal a bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Kovács Mária polgármester elsőként az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások
időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést ismerteti. (Jegyzőkönyv. 9.sz. melléklete
szerint.)
Javasolja a határozat tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
5/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2013/2014. nevelési évre vonatkozóan
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központ Óvoda
és Bölcsőde Intézményegységébe a 2013/2014. nevelési évre történő óvodai
jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai gyermeket a
2013/2014. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2013. március 11-én (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2013. március 12-én (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen.
2. A 2013. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi gyermeket a
2013/2014. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2013. március 12-én (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti tagóvoda épületében.
Az Általános Művelődési Központ a beiratkozás idejét és a beiratkozással
kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős:
Határidő:

Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető
értelem szerint

Ezt követően az óvoda nyári zárva tartásáról szóló előterjesztést ismerteti.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10 sz. melléklete tartalmazza.)
Javasolja a határozat tervezet elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
6/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az óvoda nyári zárva tartásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a nyári zárva tartás időpontját
az alábbiak szerint határozza meg:
1. az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége
dévaványai óvodai telephelyei nyári zárva tartásának időpontja: 2013. augusztus
12. - 2012. augusztus 24-ig tart.
2. az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége
Ecsegfalvi Óvoda tagintézménye nyári zárva tartásának időpontja: 2013.
augusztus 1. - 2012. augusztus 24-ig tart.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva
tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető
Határidő: 2013. február 15.

Ezt követően a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést ismerteti.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11 sz. melléklete tartalmazza.)
Javasolja a határozat tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
7/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjét 2013. június 3. - 2013. augusztus 9-ig terjedő időszakban, munkanapokon
600 – 1730-ig határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde nyári
nyitva tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető
Határidő: 2013. február 15.
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9.napirendi pont:
A DAREH Önkormányzati Társulás 2013.évi működési hozzájárulás megállapításáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a DAREH részére
megállapításáról szóló előterjesztést.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.
Kéri a képviselőket szavazzanak.

működési

hozzájárulás

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
8/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
DAREH részére működési hozzájárulás megállapításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAREH
Önkormányzati Társulás részére 60,-Ft/lakos működési hozzájárulást
állapít meg a 2013.évre. A hozzájárulás összege a csatlakozáskori
létszám figyelembevételével (1662 fő) 99.720,-Ft.
A képviselő-testület a fenti összeget biztosítja a 2013.évi
költségvetésében.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
2013. február 15.
10.napirendi pont:
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet támogatási kérelmének elbírálása
Kovács Mária polgármester ismerteti a Polgárőrség Közhasznú Szervezet támogatás iránti
kérelmét. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy a Polgárőrség az elmúlt évben is kapott támogatás, mellyel időben
elszámoltak.
Sárkány Sándor képviselő, mint a Polgárőrség Közhasznú Szervezet elnöke bejelenti az
ügyben érintettségét, és a szavazásban nem kíván részt venni.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
9/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Érintettség bejelentéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Polgárőrség Közhasznú Szervezet támogatás iránti kérelme kapcsán
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Sárkány Sándor képviselő, mint a Polgárőrség elnökének a bejelentett
érintettségét elfogadja, és dönt a szavazásból történő kizárásáról.
Ezt követően Kovács Mária polgármester javasolja a Polgárőrség részére 100.000,-Ft
támogatás megállapítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
10/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére támogatás
megállapításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 100.000,-Ft támogatást állapít
meg.
A támogatási összeg felhasználásáról a Polgárőrségnek el kell számolnia.
A kifizetés és elszámolás módját, feltételeit megállapodásban kell
rögzíteni.
Megbízza a polgármestert, hogy az Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú
Szervezettel a támogatásra vonatkozó megállapodást kösse meg.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
11.napirendi pont:
Szociális étkezetés szakmai programjának elfogadásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete
szerint.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
11/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szociális étkeztetés Szakmai programról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
Önkormányzat Napközi Konyhája által működtetett szociális étkeztetés
Szakmai programját az e határozat melléklete szerint elfogadja, ezzel
egyidejűleg az 57/2012.(X.30.) KT. sz. határozatát hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Határidő.
azonnal
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( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 19.sz. melléklete tartalmazza.)
12.napirendi pont:
Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok telekvásárlási kérelme
Kovács Mária polgármester ismerteti Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti
lakosok kérelmét, melyben azzal a kéréssel fordulnak a képviselő-testülethez, hogy értékesítse
részükre a 631 helyrajzi számú belterületi ingatlant.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)
Javasolja a kért telek értékesítését az önkormányzat képviselő-testületének a 20/1990.(X.29.)
KT. sz. határozata alapján 50,-Ft/ m2 + ÁFA áron.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
12/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dikó István és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok részére
belterületi ingatlan értékesítéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dikó István
és neje Ecsegfalva, Viola u. 20. szám alatti lakosok részére értékesíti az
Önkormányzat tulajdonát képező Ecsegfalva, Viola u. 18. szám alatti,
631 hrsz-ú, 1507 m2 területű belterületi ingatlant.
Az ingatlan vételára a képviselő-testület 20/1990.(X.29.) KT. sz.
határozata alapján 50,-Ft/ m2 + ÁFA, azaz 75.350,-Ft + 20.345,-Ft,
mindösszesen: 95.695,-Ft.
Az adás-vételi szerződés megkötésével, átírással kapcsolatos költség
vevőket terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezettekkel
az adás-vételi szerződést kösse meg.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Határidő:
2013. február 28.

13. napirendi pont:
Bálint – Németh Klára Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos televásárlási kérelme
Kovács Mária polgármester ismerteti Bálint-Németh Klára 5300 Karcag, Nap u. 4. szám alatti
lakos kérelmét, melyben kéri az Önkormányzat tulajdonában álló
-

453 hrsz-ú, 1394 m2 területű,
454 hrsz-ú, 2005 m2 területű,
455 hrsz-ú, 1422 m2 területű belterületi beépítetlen területeket, valamint a
463 hrsz-ú árok megnevezésű területből egy részt.
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(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.)

Tekintettel arra, hogy a 463 hrsz-ú terület jelenleg nem beépítetlen telekként szerepel, hanem
útként, ezért az értékesítése nem lehetséges. Ez a terület az önkormányzat forgalomképtelen
vagyonát képezi.
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a telkek értékesítését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
13/2013.(II.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bálint-Németh Klára 5300 Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos részére
belterületi ingatlanok értékesítéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete BálintNémeth Klára 5300 Karcag, Nap u. 4. szám alatti lakos részére értékesíti
az Ecsegfalva Község Önkormányzat tulajdonát képező
- Ecsegfalva, Jókai u. 453 hrsz-ú, 1394 m2 területű,
- Ecsegfalva, Jókai u.454 hrsz-ú, 2005 m2 területű,
- 455 hrsz-ú, 1422 m2 területű belterületi beépítetlen területeket.
A telkek vételára az önkormányzat 20/1990.(X.29.) KT. sz. határozata alapján:

- 453 hrsz. - kövesút melletti, ára 70,-Ft/m2 áron: 97.580,- + 26.347,-Ft,
összesen: 123.927,-Ft
- 454 hrsz. – kövesút melletti, ára:70,-Ft/m2 áron: 140.350,- + 37.895,-Ft,
összesen: 178.245,-Ft
- 455 hrsz. – nem kövesút mellett, ára:50,-Ft/m2 áron: 71.100,-Ft +
19.197,-Ft, összesen: 90.297,-Ft
Mindösszesen: 392.469,-Ft.
Az adás-vételi szerződés megkötésével, átírással kapcsolatos költségek
vevőt terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezettel az
adás-vételi szerződést kösse meg.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Kovács Mária polgármester

14.napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester rövid tájékoztatást ad a fogorvosi ellátásról az előterjesztés
szerint. (Jegyzőkönyv 17. sz. melléklete tartalmazza.)
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Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy lenne egy eladó ingatlan az
Ecsegfalva, Petőfi u. 7. szám alatt, a szociális kert mellett. Eladási ára 1.500.000.-Ft lenne. El
kellene ezen gondolkodnia a képviselő-testületnek.
Mivel több bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester 15 óra 40 perckor a
képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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