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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 24-én 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Galambos István
képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő és Váradi István képviselő
Igazoltan távol van:

Csányi András alpolgármester

Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Váradi István képviselőket.
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. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
3. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Előadó: Szarka Andrea aljegyző
4. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Szarvasi Járásbíróságra történő ülnökjelölésről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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8. Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési
szerződés elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. GYOMAKÖZSZOLG. Kommunális Közszolgáltató Kft. 2017.évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont 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:
17/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 24-én tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
3. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Előadó: Szarka Andrea aljegyző
4. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításának megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Szarvasi Járásbíróságra történő ülnökjelölésről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési
szerződés elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. GYOMAKÖZSZOLG. Kommunális Közszolgáltató Kft. 2017.évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek
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1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjsztést a jegyzőkönyv melléklete szerint.
Kéri, hogy amennnyiben tájékoztatásával egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
18/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
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:
Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a családsegítői-,
gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy nagyon részletesek a
Megkérdezi, hogy a beszámolók előterjesztőinek van-e szóbeli kiegészítése?

beszámolók.

Szóbeli kiegészítés az előadók részéről nem volt.
Kérdezi a képviselő-társait, hogy van- e kérdésük, hozzászólásuk?
Amennyiben hozzászólás nincs, kéri a képviselőket, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámolókat elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
19/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2017. évi beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (5600
Békéscsaba, József A. u. 2-4.) részére küldje meg.
Felelős:

Czene Boglárka jegyző

Határidő: 2018. május 31.
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3. napirendi pont:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola intézményvezetői
pályázatának véleményezése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. sz.)
intézményvezetői beosztásának ellátására a Gyulai Tankerületi Központ pályázatot írt ki.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 29-e volt.
A megadott határidőig - Dévaványa Város Önkormányzatától kapott tájékoztatás alapján - egy
érvényes pályázat került benyújtásra, Baloghné Berényi Erzsébet részéről, aki jelenleg
intézményvezetői beosztásban dolgozik a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában.
A pályázati anyag áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a benyújtott
TK/035/00590-6/2018. iktatószámú pályázat teljes körűen megfelel a hatályos jogszabályi
feltételeknek.
A 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) e) pontja értelmében a fenntartónak „a köznevelési
intézmény vezetőjének megbízásával /…/ összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása
előtt ki kell kérnie a – (4) h) – a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzat
véleményét”.
Teleki-Szávai Krisztina a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója kéri, hogy Ecsegfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett pályázatot
véleményezze.
A pályázati anyag az előterjesztés mellékletét képezi.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot véleményezze és hozza meg az erről
szóló határozatot.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

20/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. sz.)
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett TK/035/590-6/2018. iktatószámú
pályázatot, az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket, és azt támogatja.
A Képviselő-testület támogatja, hogy 2018. augusztus 16. – 2023. augusztus 15. közötti
időszakban az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztást Baloghné Berényi Erzsébet
lássa el.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat két eredeti példányának
megküldéséről gondoskodjon a Gyulai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Ady Endre utca
19.) felé.
Felelősök:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2018. május 5.

4. napirendi pont:
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosításának megalkotása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a TOP-1.4.1-15BS1-2016-00030 azonosítószámú Új óvoda épület építése Ecsegfalván elnevezésű projekt
nyert. A támogatási szerződés megkötését követően a szerződés adatlapján szerepelt, hogy a
pályázat eredményes lebonyolításához előírták a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
alapján 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkció meglétét.
A fenti változás miatt az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
a 6/2016.(III.10.) számú önkormányzati rendeletet 1. mellékletét módosítani szükséges.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési Szabályzatának
módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a módosítás szükségességéről.
Czene Boglárka jegyző:
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal- továbbiakban. DKÖH – szervezeti- és
működési szabályzata legutóbb 2015. évben került módosításra. A jelenlegi módosításnak két
fő indoka van:
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1. A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. január 1-jei
megalakulásával a DKÖH gazdálkodása is módosult, hiszen az új intézményre is igaz,
- tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4)
bekezdésében foglaltakra - hogy gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért külön
feladat-ellátási szerződés alapján a gazdálkodási feladatokat a DKÖH látja el. Ennek
módosítását tartalmazza az SZMSZ-nek a 2.7. és a 8.1.2.3. pontja.
2. A köztisztviselők tekintetében a 2017-es évtől alkalmazott teljesítmény-értékelésen
alapuló személyi bérezés bevezetése okafogyottá tette az SZMSZ 2. mellékletében
felsorolt kiegészítő pótlékra való jogosultságot megalapozó munkakörök további
fenntartását, így ez a melléklet hatályát vesztette.
Az SZMSZ további módosítása technikai jellegű, pl.:
- az SZMSZ 1. mellékletében korábban megtalálható volt a vagyonnyilatkozatra kötelezett
személyek tekintetében az anyakönyvezető is, viszont az ágazati jogszabállyal összevetve
megállapításra került, hogy kapcsolt munkakörként az anyakönyvezető már nem lát el
olyan munkakört, ami vagyonnyilatkozat tételre kötelezné;
- az egyes irodák által ellátott feladatok tekintetében a személyügy és az informatika
feladatai még a Gazdálkodási Irodához voltak sorolva, nem pedig az Igazgatási és
Szervezési Irodához, lsd.: korábban 5.3.10, 5.3.11. pontokban szerepelt, most viszont az
5.1.23,5.1.24. pontoknál lett feltűntetve.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy fogadják
el a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
21/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Határidő:

SZMSZ hatályba lépése

Felelős:

Czene Boglárka jegyző

6. napirendi pont:
Szarvasi Járásbíróságra történő ülnökjelölésről döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a 2018. július 1-jén hatályba lépő, a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) egyes rendelkezései megváltoztatják a
fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökökre vonatkozó szabályokat. Az
Országos Bírósági Hivatal felmérte, hogy a törvényszékeken elégséges-e a jelenlegi ülnöki
létszám, illetve szükség van-e soron kívüli ülnökválasztás kezdeményezésére.
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A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére 2018. április 5.
és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök soron kívüli választását az
ülnöki létszám optimalizálására érdekében. A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az
Alaptörvényben rögzített társas bíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében
megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni. A törvényben meghatározott képviselőtestületekre, mint választó szervekre, kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk az önkormányzatok munkáját
segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatásában. Erre figyelemmel készítettük el a
Tájékoztatót, remélve, hogy az abban foglaltak munkájukat megkönnyítik.
A fentiek alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron kívüli
ülnökválasztás keretében a Szarvasi Járásbíróságra ülnököket választ.
Előterjesztésemhez mellékelem:
 a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról szóló tájékoztatót,
 a bírósági ülnökök jogai és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót,
 Bírósági ülnökké jelölés nyomtatványt,
 bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Szarvai Járásbíróságra történő ülnökjelölésről dönteni
szíveskedjenek.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
22/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Járásbíróságra nem kíván ülnököt jelölni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

7. napirendi pont:
Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a településen 2018. március
18-án bekövetkezett több napos áramszünet miatt védekezési feladatok elrendeléséről döntött,
melynek keretében meg kellett oldani az áram nélkül maradt közintézmények, lakosság
aggregátorokkal történő áramellátása az ingatlanok fűtése érdekében, melegedőhely
kijelölése, stb.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm.
rendelet 1. § bekezdésében foglaltak lehetővé teszik azt, hogy a helyi önkormányzatok vis
maior támogatást igényeljenek, egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges
védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére.
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Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése vis maior esetére elkülönített
forrást nem biztosít, ezért indokolt a fellépő kiadások külön finanszírozása.
Az önkormányzat a káresemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül a vis maior igényét
már a Belügyminisztérium felé - a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül - elektronikus
formában bejelentette. Március 28-án megtörtént az előzetes helyszíni vizsgálat, melyről
jegyzőkönyv készült a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének közreműködésével, akik
megállapították a vis maior esemény bekövetkezésének tényét.
A bejelentéstől számított 40 napon belül a pályázatot is be kell nyújtani, aminek része a
képviselő-testület azon döntése, miszerint az önkormányzat saját költségvetése terhére nem
vagy csak részben tudta ellátni a védekezési feladatok finanszírozását.
Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke vis maior pályázat esetén alapesetben az
elismert költségek 70%-a.
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése ettől eltérő mértékű támogatást az alábbiak szerint
szabályozza:
„(2) A helyi önkormányzat - a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítést kivéve - az (1)
bekezdésben meghatározottnál magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek
90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet, továbbá a miniszter az alaptámogatási
mértéknél magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő
mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha a helyi önkormányzat
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy
b)
c) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy
a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások
következményeként alakult ki.”
Ennek ismeretében Ecsegfalva Község Önkormányzata 90%-os támogatásra jogosult.
Mindezek ismeretében kérem a testületi tagokat a szükséges döntés meghozatalára!
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
23/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás
jogcímen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz előre nem látható természeti veszély
miatt szükségessé váló védekezés tárgyában, mivel Ecsegfalva település területén leesett ónos
eső, valamint az azt követő viharos széllökés a település egészére kiterjedő több napos
áramkimaradást okozott.
A védekezés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2018. év
44.999,-Ft
0 Ft
0 Ft
404.989,- Ft
449.997,-Ft
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%
10
0
0
90
100

Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármestere által 2018. március 18- 21-e között elrendelt
védekezési feladatok összköltsége 449.997,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben
tudja biztosítani.
A képviselő-testület a saját forrás összegét Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.13.) önkormányzati
rendeletében a tartalék terhére biztosítja.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy e tárgyban korábban
vagy e pályázattal egyidejűleg pályázatot, nem nyújtott be.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelősök:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

8. napirendi pont:
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés
elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Alföldvíz Zrt. megkereste az
önkormányzatot, a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés elfogadása tárgyában.
Kérik, hogy a megküldött szerződés-tervezetet a képviselő-testület fogadja el, valamint
hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
24/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakba: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést valamennyi
mellékletével együttesen. Felhatalmazza Kovács Mária polgármestert a szerződés aláírására.
A Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a
szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik - a jelen szerződés
hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst
jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérletiüzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös
képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy BMR víziközmű-rendszerre
vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés
jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette
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teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye,beleértve a
szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt
módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

9. napirendi pont:
GYOMAKÖZSZOLG. Kommunális Közszolgáltató Kft. 2017.évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Gyomaközszolg.
Nonprofit Kft. megküldte a 2017.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és
eredménykimutatást. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kft-ben 1%-os tulajdonrésze van
önkormányzatunknak.
Kérik, hogy a képviselő-testületet a beszámolót fogadja el.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
25/2018.(IV.24.) Kt. határozat:
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
GYOMAKÖZSZOLG. Kommunális Közszolgáltató Kft. 2017.évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót és annak mellékleteit, továbbá hozzájárul az 1.512 e Ft és 27.502 e Ft adózott
eredmény átvezetéséhez.

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárta.

kelt, mint első oldalon
Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Váradi István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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