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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 3-án megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő, és Vágó Lajos
képviselő
Igazoltan távol van: Hegyi Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Meghívottak:
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezető, Réz Dóra pénzügyi ügyintéző, Lövei Sándor
rendőr zászlós, Szűcs Zoltán r. főhadnagy, megbízott őrsparancsnok és Szarka Andrea
igazgatási irodavezető.
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Csányi András
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozóan.
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7)
bek. alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. DAREH Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. - 2015. évi működésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Belterületi beépítetlen telek értékesítésre kijelöléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek
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Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván. A
polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
1/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 3-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozóan.
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. §
(7) bek. alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. DAREH Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. - 2015. évi működésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Belterületi beépítetlen telek értékesítésre kijelöléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek

1. napirendi pont:

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést, és kéri, hogy amennyiben egyetértenek vele, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:
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2/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO 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:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2015.évi
költségvetésről szóló előterjesztést az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság
megtárgyalta. Felkéri Vágó Lajost a Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a
bizottsági ülésen elhangzottakról.
Vágó Lajos képviselő, bizottsági elnök:
Elmondja, hogy az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló beszámolót részletesen megtárgyalta. Összességében a Bizottság az
előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezető kiegészítésképpen elmondja, hogy a
Bizottság részletesen megvitatta, és aggályaikra a bizottsági ülésen megnyugtató választ
kaptak. A költségvetési tervezet szerint 226.512.000,-Ft bevétellel és kiadással kerül
elfogadásra.
A kiadási igény 6.847.000,-Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló forrás, amelyre majd
pályázni fogunk, kiegészítő támogatásra. Szokatlanul nagy a közfoglalkoztatottak
támogatása, de ez változatlan formában már elfogadásra került, és ez a program már
március 1-től indul. Az óvodával kapcsolatban béren kívüli juttatásokra nem tudtak
választ adni, de az is tisztázódott, az Erzsébet utalványok, illetve a vezető óvónő
továbbképzése.
Kovács Mária polgármester:
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a költségvetésbe új elemként kerül beépítésre
6.600.700,-Ft, szociális támogatásra. Ez azt jelenti, hogy ez nyújt majd fedezetet az
önkormányzat által nyújtandó szociális támogatásokra, és megszűnik az, hogy a
támogatások 90 %-át vissza lehessen igényelni. A március 1-jét követően megállapított
szociális juttatásokat teljes egészében az önkormányzatnak kell állnia. A szociális
ellátások megállapításához kapcsolódóan a képviselő-testületnek rendeletalkotási
kötelezettsége van, február 28-ig.
Kéri, hogy amennyiben valakinek javaslata vagy hozzászólása van, az tegye meg.
Amennyiben nincs, kéri, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– megalkotta a következő rendeletét:
3

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan.
Kovács Mária polgármester felkéri Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, hogy a napirenddel
kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető:
Elmondja, hogy a fenntartónak a kötelezettsége meghatározni az óvodai beíratás napját,
tárgyév április 20. és május 20. között. Polgármester asszonnyal
és az Óvodai
Intézményvezetővel történt egyeztetést követően javasolják a legkorábbi időpont
meghatározását, április 20 és 21-ét, tekintettel arra, hogy a május végéig dönteni kell a csoport
indításról is.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:
3/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodába a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját
és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A 2015. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi gyermeket
a 2015/2016. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2015. április 20-án (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2015. április 21-én (kedd) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai székhelyen.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy a beiratkozás idejét és
a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal
hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Fülöp Erzsébet intézmény vezető
Határidő: értelem szerint
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4. napirendi pont:
Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról. (a 11/1994.(VI.8.) MKM r. 2. § (7) bek.
alapján)
Kovács Mária polgármester ismét megkéri Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, hogy adjon
tájékoztatást az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
Elmondja, hogy a fenntartónak a kötelezettsége meghatározni az óvoda nyári zárva tartását is.
Eddig 3 hétig volt zárva az óvoda. Javaslatot tesznek arra, hogy 2 hétre szűküljön a zárva
tartás, amelynek időpontját 2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 19. napja között határozták meg.
Fülöp Erzsébet óvodai intézményvezető:
A dolgozóknak szabadságok kiadása fog némi gondot jelenteni, de igyekezni fognak
megoldani.
Kovács Mária polgármester:
Amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kéri, hogy kézelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:
4/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvodában a
nyári zárva tartás időpontját 2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 19. napja
között határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva
tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Fülöp Erzsébet intézmény vezető
Határidő: 2015. február 15.

5. napirendi pont:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Amennyiben egyetértenek a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásával, kéri, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:
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5/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
87-95. §-ban foglalt rendelkezéseinek, megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
6. napirendi pont:
DAREH Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Kovács Mária polgármester a DAREH Társulási Megállapodás módosításának elfogadását
kezdeményezi.
Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:
6/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét
képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását,
2.) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:

Kovács Mária polgármester a határozat kivonatának
megküldéséért, valamint az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodás aláírásáért

7. napirendi pont:
Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. - 2015. évi működésével kapcsolatos
döntés meghozatala
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Manifest
Kft. kimutatásban megküldte, hogy mennyi volt az előző évi működési hiánya.
Ennek megfizetését kéri az önkormányzatoktól. Az Ecsegfalvára jutó működési hiány
1.408.706,-Ft.
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Úgy gondolja, hogy ezt az összeget nem kellene elfogadni, mivel a Békés Manifest Kft.
pályázhatott volna a működési hiányának ellentételezésére, de sikertelen volt a pályázatuk.
Javasolja az előző évihez hasonlóan, 700.000,-Ft megfizetését.
Jónak látná, hogy a Békés Manifest Kft. számoljon be arról, hogy a kintlévőségek behajtása
hogyan áll a település vonatkozásában.
Kéri a képviselők véleményét.
Kéri, hogy, aki egyetért az előterjesztésével, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:

7/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő határozatot
hozta:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BÉKÉS-MANIFEST
Közszolgáltató Nonprofit Kft 2014. december 19-i taggyűlésén elhangzottakat és az
ott hozott határozatokat mérlegelve úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe
veszi a fenti társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közszolgáltatási
tevékenységét.
2. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a közszolgáltatás kapcsán felmerült 2014.évi kimutatott veszteségből, a
64/2008.(III.28.) Korm. r. 3.§. (5) bek. alapján 700.000,-Ft díjkompenzáció fizetését
vállalja, melyből 350.000,-Ft megfizetését 2015. február 10-ig, illetve 350.000,-Ft-ot
2015. március 31-ig a Társaság részére megfizet.
3. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2015.évi tervezett
kompenzációs igényeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás
kapcsán felmerült 2015.évi kimutatott veszteség pótlására a 2015. évi tervezett
kompenzációs igény 80 %-ának figyelembevétele mellett, havi kompenzációs
díjfizetésre vonatkozó szerződést köt a Társasággal.

8. napirendi pont:
Belterületi beépítetlen telek értékesítésre kijelöléséről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Papp László
Ecsegfalva, Bocskai u. 37. szám alatti lakos kérelemmel élt a képviselő-testület felé, mely
szerint szeretné megvásárolni az Ecsegfalva, 449 hrsz-ú, Ecsegfalva, Bocskai u. 44. szám
alatti 1479 m2 területű belterületi beépítetlen területet.
A kérelmezett ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyonát képezi.
A képviselő-testület
11/2013.(VIII.28.)
számú, az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló rendelete alapján az értékesítéshez
ingatlanforgalmi értékbecslést kell beszerezni.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület a megnevezett ingatlant jelölje ki értékesítésre, és kérje
meg az értékbecslést.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatát:
8/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a
449 hrsz-ú beépítetlen területet.
Megbízza a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a megjelölt ingatlanra
vonatkozó hivatalos értékbecslést kérje meg.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző

9. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Kisújszállás Város
Önkormányzata levélben megkereste önkormányzatunkat, azzal, hogy az általuk vízi
bázisként használt, a Magyar Állam tulajdonában lévő, Ecsegfalva külterület 04/7 hrsz-ú
ingatlan tulajdonukba kerüléséhez járuljunk hozzá.
Tekintettel arra, hogy ezt a területet 1976 óta használják, elvi akadályát nem látja.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Csányi András alpolgármester:
Megérti a kisújszállásiak szándékát, de egy dolog húzhatja keresztül a számításokat. Abban
az esetben, ha a közúti híddal történik valami, csak azon a területen lehetne a pontom hidat
megépíteni. Ez csak a saját véleménye.
Amennyiben nincs több hozzászólás,a polgármester kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
9/2015.(II.3.) KT. H A T Á RO Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
amennyiben az Ecsegfalva külterület 04/7 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása
a telekhatárok mentén megvalósítható, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Ecsegfalva külterület 04/7 helyrajzi számú ingatlan „a” alrészlete (kivett
gazdasági épület, udvar, töltés, 2554 m2) mentén kialakuló új ingatlan
Kisújszállás Város Önkormányzat tulajdonába kerüljön.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Kisújszállás Város Önkormányzatát
tájékoztassa.
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Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázaton elnyert
szociális tűzifa kiosztására február 5-én kerül sor. Lakosonként kb. 1 m3 fa jut. Nagyon sok
az összmennyiség. Folyamatosan szállítják.
Vágó Lajos képviselő:
Szeretne egy rövid tájékoztatást kapni az ivóvíz beruházásról.
Kovács Mária polgármester:
Az időjárás miatt nem tudják folytatni a beruházást. A felázások miatt nem tudják az aknákat
elkészíteni.. Véleménye szerint a beruházás nyárra fog befejeződni.
Vágó Lajos képviselő:
Honnan fog a víz érkezni?
Kovács Mária polgármester:
Romániából érkezik, a Maros hordalékkúpból. Karszt víz lesz, ami megfelel a minőségi
paramétereknek.
Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor bezárta .
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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