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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 29-én megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Szarka Andrea aljegyző
Meghívottak: Lövei Sándor körzeti megbízott, Sebők János tű. őrnagy, Kovács Krisztián tű.
alezredes, Réz Dóra Pénzügyi ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna és Csányi András alpolgármestereket..
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.évben végzett munkájáról
beszámoló
Előadó: Tűzoltóparancsnok
3. Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014-ben végzett munkájáról tájékoztató
Kovács Krisztián tű. alezredes
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató
megvitatása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Civil szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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11. Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015.évi működtetési költségeihez hozzájárulásról
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti
szerződéseinek módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. Egyebek
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 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
48/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 29-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.évben végzett munkájáról beszámoló
Előadó: Tűzoltóparancsnok
3. Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014-ben végzett munkájáról tájékoztató
Kovács Krisztián tű. alezredes
4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az Önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató
megvitatása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
7. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Civil szervezetek támogatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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11. Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015.évi működtetési költségeihez hozzájárulásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti szerződéseinek
módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. Egyebek
1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal, kéri, hogy kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
49/2015.(IX.29.) KT. 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:
A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.évben végzett munkájáról beszámoló
Kovács Mária polgármester felkéri Sebők János tű. őrnagy urat, hogy amennyiben az
elkészített beszámolóval kapcsolatban van kiegészíteni valója, akkor azt tegye meg.
Sebők János tű. őrnagy:
Kiegészítésképpen elmondja, hogy jó hírrel tud szolgálni a képviselő-testületnek, tekintettel
arra, hogy a beszámolási időszakban Ecsegfalván csak 1 külterületi tűzeset volt.
A beavatkozás költsége 500 ezer Ft-ot tett ki. A tűz okának megállapítására vizsgálat nem
indult.
Kovács Mária polgármester: Elmondja, hogy településünkön többféle program is volt már a
gyerekeknek a tűzvédelemmel kapcsolatban, illetve a gazdákat is tájékoztattuk különböző
fórumokon a tűzmegelőzéssel kapcsolatban.
A napirendi pontot elfogadásra javasolja.
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Amennyiben a képviselő-testület egyetért az előterjesztésben leírtakkal, kéri, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
50/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

év

tűzvédelmi

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. év tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
3. napirendi pont:
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014-ben végzett munkájáról tájékoztató
Kovács Mária polgármester felkéri Kovács Krisztián tű alezredest, a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, hogy amennyiben szóban szeretné kiegészíteni
írásos tájékoztatóját, akkor tegye meg.
Kovács Krisztián tű alezredes:
Köszönti a képviselő-testületet.
Mint ismeretes, 2012-ben a Tűzoltóságok és a Polgárvédelmi kirendeltségek összevonásra
kerültek, és megalakult a Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Békés megyében 3 kirendeltség
van, Békéscsabán, Orosházán és Szeghalmon.
Ecsegfalva speciális helyzetben van, működési terület szerint a Karcagi hivatásos
tűzoltósághoz tartozik, de mivel Békés megye területén fekszik Ecsegfalva, ezért
illetékességileg a Szeghalmi kirendeltséghez tartozik. Jogszabály alapján beszámolási
kötelezettségük nincs, de fontosnak tartja a tájékoztatást. Részletesen leírt mindent a
tájékoztatójában az elmúlt év feladatairól.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy erre a tájékoztatóra az év első felében kerítsenek sort.
Előző évben megalakult a Vidra mentőcsoport. Nemrég tartottak egy nemzeti minősítő
gyakorlatot, amelyben ecsegfalvi polgárőrök is részt vettek.
Fontosnak tartják a felkészítéseket, pl. a gazdáknak az aratásra való felkészítését.
Szabadtéri égetéssel kapcsolatosan felhívták a lakosság figyelmét.
Kiemeli a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyüket, melyen 2014. évben országos első
helyezést ért el az általános iskolás csapatuk.
Fontos a téli tüzelés megkezdése előtt a lakosság figyelmének felhívása a tüzelőberendezések
biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban.
Felajánlja, hogy akár lakossági fórumon, vagy más rendezvényen munkatársaival szívesen
tartanának tájékoztató előadást.
Elsősorban idős emberek felkészítésére gondoltak.
Várja a felmerülő kérdéseket.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és javasolja, hogy az Idősek Napközi
Otthonában lehetne egy tájékoztató előadást tartani, az időpont egyeztetésre felkéri
alpolgármester asszonyt.
Aki egyetért a Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatójával, kéri, hogy szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
51/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014.évben végzett
munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014.évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
4. napirendi pont:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az előterjesztést az Oktatási, Szociális és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Amennyiben egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, és a rendelet-tervezettel, kéri,
hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)
5. napirendi pont:
Az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató megvitatása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának első féléves
helyzetéről szóló tájékoztatót is megtárgyalta az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság.
A tájékoztatót megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a tájékoztatót elfogadják, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
52/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015.
évi költségvetésének első féléves tejesítéséről szóló beszámolót
128.903 e Ft teljesített bevétellel
128.423 e Ft teljesített kiadással elfogadja.
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Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: értelem szerint

6. napirendi pont:
Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Kovács Mária polgármester véleménye szerint annyira részletes a beszámoló, hogy részéről
nincs mit hozzáfűzni.
Elmondja, hogy Dévaványával a kapcsolattartás és az információáramlás folyamatos.
Szarka Andrea aljegyző:
Elmondja, hogy régen kéthetente járt ki jegyző asszony Ecsegfalvára, most már heti
rendszerességgel jönnek, sok esetben mindketten.
Galambos István képviselő:
A beszámolóban olvasta, hogy kéthetente irodavezetői értekezletet tartanak, ezzel
kapcsolatban kérdezi, hogy Ecsegfalváról is részt vehet-e rajta valaki?
Szarka Andrea aljegyző:
Elmondja, hogy náluk az irodavezetőkön keresztül osztódnak le a feladatok, és itt próbálják
megbeszélni. A szervezeti egységek vezetői vesznek részt ezen a megbeszélésen. Három nagy
szervezeti egységre vannak tagozódva, a szervezési és igazgatási iroda, a pénzügyi és
adóiroda, valamint a műszaki iroda.
Galambos István képviselő:
Köztisztviselő kollégák esetében a teljesítményértékelés valóságos értékké vált, ez az jelenti,
hogy pénzbeli értékké varázsolták?
Szarka Andrea aljegyző:
Elmondja, hogy lehetőség van. Dévaványa Város Önkormányzata különített el erre a célra
forrás, melyet a dévaványai dolgozók két részletben kapnak meg. Az egyik már realizálódott,
a másikat pedig karácsonyra tervezik.
Elmondja még, hogy a jelenlegi vezetés elvárásai szerint a teljesítményértékelést a valós
teljesítmények alapján készítik el.
Úgy gondolja, hogy mindenben segítjük egymást a kollégákkal.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy az ecsegfalvi kollégáknak ez az ellentételezés 1 alkalommal fog megtörténni,
november hónapban.
Hegyi Ferencné képviselő:
Ha a helyi képviselő-testület döntésén múlik, akkor az ecsegfalvi dolgozók miért nem
kaphatják meg a 10-20 %-os bérkiegészítést?
Kovács Mária polgármester:
Azért mert a saját költségvetésünket terhelné, és nincs rá fedezet.
Elmondja még, hogy az állam is csak 3,5 főt finanszíroz, és 4 főt alkalmazunk.
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Amennyiben nincs több hozzászólás, elfogadásra javasolja a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
53/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dévaványa Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi II. és a 2015. év I. féléves tevékenységéről
szóló hivatali beszámolót elfogadja.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2015. szeptember 29.

7. napirendi pont:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően
csatlakozzanak a 2016. évi pályázati fordulóhoz.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
54/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő és folytató fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot írja alá.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első
félévére vonatkozóan az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériummával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal.
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Felelős:

Kovács Mária polgármester

Határidő: A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Szerződési Feltétele szerint.

Ösztöndíjrendszer

Általános

Mellékletek: 1. számú melléklet „A” típusú pályázati kiírás
2. számú melléklet „B” típusú pályázati kiírás
Ezt követően javaslatot tesz arra, hogy az előterjesztés szerint a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának
módjára vonatkozó bírálati szabályzatot a képviselő-estület fogadja el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
55/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és
megállapításának módjára (a 2016. évi pályázatokra vonatkozóan) vonatkozó
Bírálati Szabályzatát elfogadja.
Felelős:

- Kovács Mária polgármester

Határidő:

- értelem szerint

8. napirendi pont:
Civil szervezetek támogatásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. évi költségvetésben a civil
szervezetek támogatására 150.000,-Ft lett elkülönítve.
Elmondja, hogy 3 civil szervezet nyújtott be támogatási igényt, az
-

Ecsegfalva Polgárőrség Közhasznú Szervezet, amely a működésük részbeni fedezetére
kér anyagi támogatást, 100.000,-Ft összegben,
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület 50.000,-Ft támogatást kér, az ez évi
programjaik finanszírozására.
Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete 50.000,-Ft támogatást kérnek a működésükhöz,
illetve a programjaik megvalósításához.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetésben elkülönített támogatási keretet az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére:

70.000,-Ft

Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület

40.000,-Ft

Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete

40.000,-Ft

Megköszöni a civil szervezeteknek a közösségért végzett munkáját.
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Kéri a képviselők véleményét.
Aki egyetért a Polgárőrség Közhasznú Szervezet
megállapításával, az kézfelemeléssel szavazzon.

részére

70.000,-Ft

támogatás

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
56/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalva
Polgárőrség Közhasznú Szervezet részére 70.000,-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: 2015.október 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Aki egyetért az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület
odaítélésével, az kézfelemeléssel szavazzon.

részére 40.000,-Ft

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
57/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Ecsegfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület részére
40.000,-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: 2015. október 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Aki egyetért a Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete részére 40.000,-Ft
odaítélésével, az kézfelemeléssel szavazzon.

támogatás

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
58/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
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Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete részére 40.000,-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: 2015. október 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
9. napirendi pont:
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy kihirdetésre került a
helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználására vonatkozó pályázati kiírás.
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.
A támogatás mértéke Ecsegfalva esetében kemény lombos fafajta esetében 14000 Ft/erdei
m3+ áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+ áfa, szén esetében 2500 Ft/q + áfa.
Az igényelt mennyiséget a 2014. december-2015. február hónapokban lakásfenntartási
támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3 / ellátott tűzifa mennyiséget
igényelhet az önkormányzat.
kemény lombos fafajta esetén 262 m3
lágy lombos fafajta esetén 393 m3
szén esetén 786 q
A támogatási igényünk kemény lombos fafajtából 252 erdei m3.
Vállalt önerő összege: 320 040 Ft
A szállításból származó költségek az önkormányzatot terhelik.
A támogatás megítélése után az önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális
rászorultság szabályait.
Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a pályázat benyújtásáról, illetve a szükséges önerő
biztosításáról.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
59/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatási fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kemény lombos
fafajtából 252 m3 támogatási igény nyújt be.
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Az ehhez szükséges önerőt, azaz a 320.040,-Ft-ot a Képviselő testület 2015. évi
költségvetési maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
10. napirendi pont:
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, mely szerint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
szociális, családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős
módosításokról rendelkezik.
A feladatellátás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) minden
Tagönkormányzatát, így Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületét is érinti.
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2015. szeptember 9. napján megtartott Társulási
Tanácsülésén a 37/2015. (IX.9.) Társulási Tanács határozatában az alábbiakról döntött:
„Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, mint a Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) fenntartója, kéri az
érintett önkormányzatok Képviselő Testületeit, hogy legkésőbb a 2015. évi CXXXIII. törvény
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben megjelölt
határnapig 2015. október 31-ig tegyenek nyilatkozatot arról, hogy a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat, mint kötelező önkormányzati feladatok ellátását 2016. január 1-től
továbbra is Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein
belül, vagy az önkormányzat önállóan kívánja biztosítani.
A döntésről a legrövidebb határidőn belül értesítsék a Társulás Elnökét, annak érdekében,
hogy az Intézményt érintő átszervezések a határidők betartásával megtörténhessenek
A 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete tartalmazza a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő- és gyermekjóléti központ
finanszírozási szabályait, melyet áttanulmányozva sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy
az idei évhez viszonyítva ezen kötelező feladatok ellátásához nem biztosít kiegészítő
támogatást a központi költségvetés, így lényegesen szűkösebb pénzügyi forrás fog
rendelkezésre állni a többlet feladatok végrehajtására, ráadásul kevesebb számított létszám
mellett.
A szakmai létszámot (amely nem azonos a számított létszámmal) az idén ősszel megjelenő
végrehajtási rendelet fogja szabályozni, amely a megváltozott feladatok differenciáltságához
fog igazodni.
A képviselő-testületnek arról kellene döntést hozni, hogy a családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat, mint kötelező önkormányzati feladatok ellátását 2016. január 1-től továbbra is
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül, vagy az
önkormányzat önállóan kívánja biztosítani.
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Tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet még jelent meg, ezért javasolja, hogy a
következő ülésre halasszák el a döntés meghozatalát.
A Képviselő-testület a döntés elhalasztásával egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyetért.
11. napirendi pont:
Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015.évi működtetési költségeihez hozzájárulásról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Füzesgyarmat Város
Polgármestere megkereséssel fordult a Tourinform Körös-Sárrét Iroda működési területének
önkormányzataihoz, hogy a képviselő-testületek tárgyalják meg, hogy hozzá tudnak-e járulni
a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015.évi fenntartási költségeihez.
Korábbi elképzelések alapján az Iroda fenntartási költségeinek 50 %-át Füzesgyarmat Város
biztosítaná, míg 50 %-át az együttműködésben részt vevő települések.
Fentiekre tekintettel javasolja 10.000,-Ft hozzájárulás megítélését.
Kéri a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
60/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
10.000,-Ft összegben hozzájárul a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015.évi
fenntartási költségeihez.
Megbízza a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a hozzájárulás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Kovács Mária polgármester
12. napirendi pont:
Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti szerződéseinek
módosításáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a földhaszonbérlettel érintett
gazdálkodókat összehívta, és nyilatkoztatta őket arról, hogy fel kívánják-e mondani a
földhaszonbérleti szerződésüket. Az érintett gazdálkodók egyhangúlag azt nyilatkozták, hogy
nem kívánják felmondani.
Az önkormányzat a szerződést felmondani nem tudja, mert csak közös megegyezéssel lehet.
Azért lett volna szükséges felmondani a szerződéseket, mert indul az AKG program, és nem
megfelelő számukra a bérleti időtartam, így kizárták magukat ebből a pályázatból.
Ez az Ő döntésük, ezt el kell fogadni.
Tájékoztatta a gazdálkodókat arról is, hogy a földbérleti díjak már máshol nagyon
megemelkedtek, és önkormányzatunk is arra kényszerül, hogy ezeket megemelje.
Elmondja, hogy a mostani szokásos földhaszonbérleti piaci árak 50 és 70 ezer forint/ha/év
között mozognak. Úgy gondolja, hogy önkormányzatunknak is e között kellene megállapítani
a haszonbérleti díjakat.
Kéri a képviselő-testület véleményét a haszonbérleti díj megállapításáról.
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Hegyi Ferencné képviselő:
Javasolja a haszonbérleti díj 70.000,-Ft/ha/év megállapítását.
Galambos István képviselő:
Elgondolkodik azon, hogy 5 évre szerződtünk, amikor is megállapodtunk egy bizonyos
összegben. Nyilván ad lehetőséget a törvény arra, hogy most ezen módosítsunk.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy ez alatt az öt év alatt annyira megváltoztak a körülmények, megnőtt a
támogatás, megnőttek az árbevételek.
Csányi András alpolgármester:
Javasolja a 70.000,-Ft-ban történő megállapítást, hiszen az önkormányzatnak kell a bevétel.
Gaál Marianna alpolgármester:
Ez a bérleti 1 évre vonatkozna??
Kovács Mária polgármester:
Igen, ez 1 évre vonatkozna.
Amennyiben egyetértenek a föld haszonbérleti díj 70.000,-Ft/ha/év megállapításával, kéri,
hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
61/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő és tartós haszonbérbe adott – a határozat mellékletét képező földterületeinek bérleti díját 2015. október 1. napjától 70.000,-Ft/ ha/év összegben
határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a megkötött és érvényben lévő haszonbérleti
szerződéseket fentieknek megfelelően módosítsa.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Kovács Mária polgármester
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az Agroecseg Kft-vel megkötött haszonbérleti
szerződésnek a lejárati ideje 2016. március 31.
Javasolja a szerződés lejárati határidejének meghosszabbítását 2016. augusztus 31. legyen,
annak érdekében, hogy az összes haszonbérleti szerződés egy időben járjon le, tekintettel arra,
hogy akkor az összes bérbe adandó földterületre licitet lehessen kiírni.
Kéri a képviselő-testület döntését.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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62/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat és az Agroecseg Kft között az ecsegfalvi külterületi, 0346/7 hrszú, 0346/8 hrsz-ú, 0429/1a hrsz-ú, 0429/1b hrsz-ú és 697/2 hrsz-ú földingatlanokra
vonatkozóan
megkötött haszonbérleti szerződés lejárati határidejét
meghosszabbítja 2016. augusztus 31. napjáig.
Megbízza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést fentiek szerint
módosítsa.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Szabó Róbert Ecsegfalva, Szabadság u. 28. szám alatti lakossal megkötött
földbérleti szerződés lejárati határidejének módosítását kezdeményezi, tekintettel arra, hogy
az 2017. augusztus 31-én jár le. Javasolja a haszonbérleti szerződés lejárati idejét 2016.
augusztus 31. napjában meghatározni.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
63/2015.(IX.29.) KT. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat és Szabó Róbert Ecsegfalva, Szabadság u. 28. szám alatti lakos
között az ecsegfalvi külterületi 0422 hrsz. alatt található 2 ha 9742 m2 területű
földingatlanra vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés lejárati idejét 2016.
augusztus 31. napjában határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést fentiek szerint
módosítsa.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a közmeghallgatás időpontját, amely 2015.
október 27-én kedden 18 órakor lesz.
Kovács Mária polgármester – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, - a
képviselő-testület nyilvános ülését 1630 órakor bezárta.
kelt, mint első oldalon
Kovács Mária

Szarka Andrea

polgármester

aljegyző

Gaál Marianna

Csányi András

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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