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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. március 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

H A T Á R O Z A T O K:
15/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítésre pályázat benyújtásáról
16/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére támogatás
megállapításáról
17/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület részére támogatás
megállapításáról
18/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete részére támogatás
megállapításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. március 25-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, Sárkány Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Oszlánczi Ignác képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja

Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi

Ferencné képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontját:
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására benyújtandó
pályázatról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekben döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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4. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért.

1. napirendi pont:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Kovács Mária polgármester felkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
A napirendhez kapcsolódó előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
Balogh Csilla jegyző:
Elmondja, hogy a rendelet felülvizsgálata a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívása miatt vált szükségessé.
A képviselő-testület 2006-ben alkotta meg a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét,
amelyet többször módosított. Ezek a módosítások nem terjedtek ki egy teljes körű
felülvizsgálatra. 2013-ban új hulladékgazdálkodási törvény lépett hatályba. A most benyújtott
rendelet-tervezet eleget tesz az új törvényi kötelezettségeknek.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 6 sz. melléklete tartalmazza.)
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2. napirendi pont:
Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására benyújtandó pályázatról
döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.)
Javasolja pályázat benyújtását, és az ehhez szükséges önerő biztosítását a 2014. évi
költségvetés terhére.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
15/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítésre pályázat benyújtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázat
benyújtását határozza el a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által
kiírt, Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés, 3505/183 altéma kódszámú
pályázati kiírásra, 2.457.572,-Ft összegben. A Képviselő-testület a
pályázat benyújtásához szükséges 10 % önerőt, azaz 245.757,-Ft-ot, a
2014. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.
Határidő: 2014. március 27.
Felelős: Kovács Mária polgármester

3. napirendi pont:
Civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekben döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerint.
Elmondja, hogy a költségvetésben a civil szervezetek számára elkülönített támogatási keret
150.000,-Ft.
Kéri a képviselők véleményét a támogatás felosztásáról.
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Sárkány Sándor képviselő:
Az elmúlt öt évben a Polgárőrség 100.000,-Ft támogatás kapott. Véleménye szerint most is
kapjon a polgárőrség 100.000,-Ft-ot, az Ecsegfalváért Közhasznú Szervezet 25.000,-Ft-ot és a
Nagycsaládosok Egyesülete 25.000,-Ft-ot.
Csányi András képviselő:
Javasolja egyenlő arányban elosztani, kapjon minden szervezet 50.000,-Ft-ot.
Galambos István képviselő:
Polgárőrségnek 80.000,-Ft-ot, az Ecsegfalváért Közhasznú Szervezet 35.000,-Ft-ot és a
Nagycsaládosok Egyesülete 35.000,-Ft-ot javasol.
Hegyi Ferencné képviselő:
Javasolja egyenlő arányban elosztani, kapjon minden szervezet 50.000,-Ft-ot.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Egyrészről úgy lenne igazságos, ha minden szervezet egyenlő arányban kapna, de talán
figyelembe kellene venni, hogy melyik szervezet milyen tevékenységet végez.
Javasolja a Polgárőrségnek 80.000,-Ft-ot, az Ecsegfalváért Közhasznú Szervezet 35.000,-Ft-ot
és a Nagycsaládosok Egyesülete 35.000,-Ft-ot.
Kovács Mária polgármester szavazásra bocsájtja.
Javasolja a Polgárőrségnek 80.000,-Ft támogatás megállapítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2
tartózkodással – meghozta a következő határozatát:

16/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére támogatás
megállapításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ecsegfalva
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 80.000,-Ft támogatást biztosít.
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Megbízza a polgármestert, hogy a 69/2013.(IX.24.) KT sz. határozat
melléklete alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse
meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester javasolja az Ecsegfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület
részére 35.000,-Ft támogatás megállapítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 2
tartózkodással – meghozta a következő határozatát:

17/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület részére támogatás
megállapításáról
Ecsegfalva

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Ecsegfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület részére

a

35.000,-Ft

támogatást biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a 69/2013.(IX.24.) KT sz. határozat
melléklete alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse
meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester

Kovács Mária polgármester javasolja a Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete részére
35.000,-Ft támogatás megállapítását.
Kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással – meghozta a következő határozatát:
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18/2014.(III.25.) KT. H A T Á R O Z A T:
Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete részére támogatás
megállapításáról
Ecsegfalva

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete részére 35.000,-Ft támogatást
biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a 69/2013.(IX.24.) KT sz. határozat
melléklete alapján nevezett szervezettel a támogatási szerződést kösse
meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester

4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester felkéri a képviselő-testületi ülésen megjelent Kálmán Zsolt urat,
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az Egészségfejlesztő és szemléletformáló programok
a Szeghalmi Kistérségben pályázati programról.
Kálmán Zsolt:
Köszönti az ülésen jelenlévőket. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Szeghalom
Kistérségben is megkezdte működését az Egészségfejlesztési Iroda, melynek feladatai és
tevékenységei az alábbiak:
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egy olyan új szolgáltatási forma az egészségfejlesztés
területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető új
szolgáltatásokat nyújt. Működési területük egy-egy kistérség, hosszú távon pedig minden
kistérségben működni fog egy EFI.
Jelenleg 58 nyertes pályázó kezdi meg működését az ország különböző területén.
Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai kapcsolatain keresztül - például házi orvosok, szakrendelők,
civil szervezetek - valósítja meg tevékenységeit. Feladatai közé tartozik egészségfejlesztési
programok,

egészségfejlesztéssel

kapcsolatos

kommunikációk

lebonyolítása.

A lakosok egyéni tanácsadásokat vehetnek igénybe egyebek mellett testmozgással kapcsolatosat,
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energiaegyensúly alakításával, alkohol-probléma kezelésével vagy dohányzásról leszokást
támogató programokon vehetnek részt.
Néhány szolgáltató már az elmúlt években is tevékenykedett, az ő jó gyakorlataikat vehetik át az
új EFI-k. Ilyen az Óvodai Dohányzás Megelőzési Program, a „Ciki a cigi” iskolai dohányzás
prevenciós

program,

a

Sétaklub

időseknek,

Közösen

könnyebben

és

sok

más.

Az Egészségfejlesztési Irodák építenek munkájukban a helyi egészségtervekre, céljuk a lakossági
egészség-egyenlőtlenségek kiegyenlítése, kompenzálása.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy

legközelebb Ecsegfalván rendeznek Egészségnapot,

amelynek időpontja 2014. április 12. Minden érdeklődőt várnak.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, így Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület ülését 15 óra 15 perckor bezárta.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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