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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. január 25-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
1/2010. (I.25.)KT. sz. rendelet Ecsegfalva közigazgatási területén szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról
2/2011. (I.25.) KT. sz. rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól
3/2011. (I.25.) számú rendelet a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali
munkaidőn kívül történő megkötéséért fizetendő díj mértékéről
H A T Á R O Z A T O K:
7/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kovács Valéria Ecsegfalva, Sirály u. 31. szám alatti lakos bérleti
szerződésének módosításáról
8/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tűz- villám és érintésvédelmi szabályzat elkészítésére megbízás
9/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjáról

10/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Művészetoktatásra jelentkező tanulók beírásáról

11/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjáról

12/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról

13/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről

14/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej Programról
15/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba
való csatlakozás támogatásáról
16/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község tulajdonában lévő, forgalomképes, mezőgazdasági
művelésre alkalmas földterületek földhaszonbérbe adásáról
17/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Járó-és fekvőbeteg szakellátásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. január 25-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
képviselő, Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő,
Tóth Gyula képviselő
Igazoltan távol van: Willand Péter Lőrinc képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Magyar László körjegyző távollétében Dr. Nagy Éva
fogalmazó
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Galambos István és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Boda András képviselői megbízatásáról történő lemondása, új képviselő eskütétele
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Ecsegfalva, Sirály u. 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan értékesítése
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Tűz- villám és érintésvédelmi szabályzat elkészítésére megbízás
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetért.
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1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Boda András képviselő a
képviselői mandátumáról 2010. december 31-i hatállyal lemondott.
Felkéri Sebestyén Józsefnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Sebestyén Józsefné a HVB elnöke:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság Boda András bejelentését 2011.
január 4-én megtárgyalta és megállapította, hogy a 2010. október 3-án megtartott
önkormányzati választás során a kislistás képviselő választás eredményei alapján a következő
legtöbb mandátumot szerzett képviselő-jelölt Tóth Gyula Zsolt 144 szavazattal.
Ennek alapján a Helyi Választási Bizottság Tóth Gyula Zsolt részére a mandátumot kiadja az
eskü letétele után.
Kovács Mária polgármester először megkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel és hallgassák
meg a himnuszt.
HIMNUSZ
Ezt követően a polgármester felkéri Tóth Gyula Zsoltot, hogy az eskü szövegét mondja utána:
Én ………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.„
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Az eskü letételét követően Sebestyén Józsefné a HVB elnöke átadja a megbízólevelet Tóth
Gyula Zsolt képviselő részére.
Kovács Mária polgármester gratulál az újonnan megválasztott képviselőnek és kéri a
jelenlévőket, hogy álljanak fel és közösen hallgassák meg a szózatot.
SZÓZAT

2. napirendi pont:
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról rendelet megalkotása
Ismerteti az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.

Emlékeztetőül

elmondja, hogy 2011. január 1-jétől a Bio Sales Bt. fogja végezni a szelektív hulladék
gyűjtését.
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Ennek leszabályozására rendeletet kell alkotni.
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a napokban kiküldésre került a tájékoztató levél, illetve a
zsák, amelyben gyűjteni lehet a szelektív hulladékot.
Kérte, hogy a régi hulladékgyűjtő szigetek helyére új gyűjtőkonténerek kerüljenek
kihelyezésre.
A hulladékürítés rendjét mindenki megkapta, havonta 1 alkalommal lesz. Úgy gondolja, hogy
ez elegendő lesz.
Elkészült a rendelet-tervezet, amelyet kéri, hogy fogadjanak el.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Ha ilyen formában megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálható hulladék nem
kerül bele a kukába, akkor ilyen formában nem váltható ki a másik szolgáltató?
Kovács Mária polgármester:
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy a kommunális hulladékgyűjtését.
Dr. Nagy Éva fogalmazó, tanácskozási joggal:
Bizonyítási nehézségekbe ütközik. Nehéz azt bizonyítani, hogy keletkezett vagy nem
keletkezett olyan jellegű hulladék.
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a TAPPE helyett más szolgáltatót fog keresni.
Megpróbál Bucsával egy kooperációt összehozni.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy így semmi nem motiválja a lakosságot a szelektív hulladék gyűjtésére.
Kovács Mária polgármester: Próbálja keresni rá a megoldást, de nem egyszerű, mert a törvény
előírja a hulladékgyűjtési kötelezettséget.
Csányi András képviselő:
Úgy gondolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtést ki kellene szélesíteni a Kistérségre, hogy
ezáltal nyomást tudjunk gyakorolni a TAPPE-ra.
Ezt követően Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a szelektív
hulladék gyűjtésére vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el.
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A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2010. (I.25.)KT. sz. rendelete
Ecsegfalva közigazgatási területén
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
közszolgáltatásról
3. napirendi pont:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól
Tájékoztatásul elmondja, hogy Ecsegfalván erre az évre 14 fő igényelte az ösztöndíjat.
Ismerteti az előterjesztést, a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerint.
Kéri, hogy mondják el véleményeiket.
Csányi András képviselő:
Szép dolognak tartja, hogy támogatjuk a fiatalokat, csak sajnos ezek a fiatalok nem jönnek
vissza Ecsegfalvára.
A polgármester kéri, hogy amennyiben egyetértenek a rendelet-tervezettel, úgy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011. (I.25.) KT. sz. rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
helyi szabályairól
4. napirendi pont:
Ecsegfalva, Sirály u. 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan értékesítése
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Kovács Mária polgármester előzményként elmondja, hogy a közelmúltban Kovács Valéria
édesanyja bejött az önkormányzathoz, hogy a kémény izzik, és az önkormányzat javítassa
meg. Hívta a Tűzoltókat.
Az ingatlan nyilvántartás alapján derült ki számára, hogy ez az ingatlan az önkormányzat
tulajdona. 1993 óta lakják ezt az ingatlant ingyenesen. Javasolja, hogy adják el részükre.
Ingatlan értékbecslő szerint az ingatlan forgalmi értéke 445. 000,-Ft. Kérte, hogy havonta
10.000,-Ft-os részletfizetéssel adják oda neki.
Csányi András képviselő:
Szociálisan rászorult emberekről van szó, és ezért javasolja részletekben történő megfizetést.
Dr. Nagy Éva:
A vételár kiegyenlítése részletekben történik. Az adás-vétel aláírásakor még nem fogja a
vételárat kiegyenlíteni. Behajtható jövedelemmel ugyan rendelkezik, de úgy gondolja, hogy
ez egy más fajta jogviszony.
Csányi András képviselő:
Javasolja, hogy bérleti díjat fizessen 10.000,-Ft-ot, és csak utána kapná meg a tulajdonjogot,
ha már 445.000,-Ft-ot kifizette.
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy akkor a bérleti szerződést ilyen módon kössék
meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
7/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kovács Valéria Ecsegfalva, Sirály u. 31. szám alatti lakos bérleti
szerződésének módosításáról
Ecsegfalva Község önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy az Ecsegfalva, Község Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló per,- teher- és igénymentes Ecsegfalva, 180 hrsz.,
Sirály u. 31. hsz. alatt található 445.000,-Ft forgalmi értékű lakóház és
udvar megnevezésű lakott ingatlannal kapcsolatos Kovács Valéria benne
lakó személlyel kötött bérleti szerződést módosítsa az alábbiak szerint:
A bérleti szerződés 3. pontjában meghatározott bérleti díj összeget
havonta 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint/hó összegben állapítsa meg, 2011.
február 1 napjától.
Amennyiben a megfizetett bérleti díjak összege eléri az ingatlan forgalmi
értékét (445.000,-Ft), a Bérlő megszerzi az ingatlan tulajdonjogát.
Várhatóan ez az időpont 2014. október hónapjában következik be, attól
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függően, hogy a Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségének minden
hónapban maradéktalanul eleget tesz.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
Tűz- villám és érintésvédelmi szabályzat elkészítésére megbízás
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatnak kötelező tűz
és érintésvédelmi szabályzatot készíttetni.
Kért 2 árajánlatot.
(Az árajánlatokat a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Az egyik a Sebők & Sebők Zrt. ajánlata: bruttó 250.000,-Ft áron, a másik pedig a FZ-VILL
Kft. ajánlata: bruttó 325.625,-Ft.
Javasolja a kedvezőbb árajánlat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
8/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tűz- villám és érintésvédelmi szabályzat elkészítésére megbízás
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tűz- villám
és érintésvédelmi szabályzat elkészítésére beérkezett árajánlatok közül a
Sebők & Sebők Zrt. 200.000,-Ft + ÁFA összegű árajánlatát fogadja el.
Megbízza a polgármestert, hogy a Sebők & Sebők Zrt-vel a fenti
munkák elvégzésére szerződést kösse meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2011. február 15.
6. napirendi pont
Egyebek
Elsőként Kovács Mária polgármester ismerteti a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali
munkaidőn kívül történő megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló rendelet-tervezetet ismerteti.
A tervezetet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
Elmondja, hogy kötelező díjat megállapítani.
Dr. Nagy Éva:
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Tájékoztatásul elmondja, hogy meg kell határozni a hivatali helyiségen kívül, illetve a munkaidőn
kívül kötött házasságok ellenértékét. Leggyakoribb a munkaidőn kívül a hivatali helyiségben
megkötött házasság. Ennek díját bruttó 15.000,-Ft-ban javasolják megállapítani. Ebben az
anyakönyvvezetőnek egy nettó 5000,-Ft díjazással számoltak, + járulékok, illetve a rezsi költség,
ajándék valamint zeneszolgáltatás.
Kovács Mária polgármester:
Amennyiben ezt a díjat be kell vezetni, akkor mindenképpen színvonalasabbá kell tenni a szolgáltatást.
Kovács Mária polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta
a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
3/2011. (I.25.) számú rendelet tervezete
a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megkötéséért fizetendő díj mértékéről

Ez követően Kovács Mária polgármester az óvoda és bölcsőde nyitvatartási idejére vonatkozó
határozat-tervezetet ismerteti.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

9/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartás időpontjáról
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 telephelyei nyári zárva tartásának időpontja: 2011. augusztus 08. 2011. augusztus 19-ig tart.
2. az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegysége
Ecsegfalvi Óvoda tagintézménye nyári zárva tartásának időpontja: 2011. július
1. - 2011. július 29-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
Határidő:
2011. február 15.
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Következő bejelentésében
a polgármester kéri a képviselőket, hogy döntsenek a
művészetoktatásra jelentkező tanulók beíratásának időpontjáról. Ismerteti az előterjesztést és
a határozati javaslatot.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

10/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Művészetoktatásra jelentkező tanulók beírásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dévaványa - Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános
Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Intézményegységében a 2011/2012. tanévre a
művészetoktatásra jelentkező tanulók beírását
2011. március 16.(szerda)
800 – 1600 óráig és
2011. március 17.(csütörtök)
800 – 1600 óráig kell elvégezni.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ
igazgatója
Határidő:
értelem szerint

Ezt követően a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjának
meghatározásáról kéri a képviselő-testület döntését.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

11/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központban
a 2011/2012. tanévre a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő
beíratásának időpontját az alábbiakban határozza meg.
1. A dévaványai állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra történő
beíratásának időpontja:
2011. március 16. (szerda)
8 00 – 16 00 óráig és
2011. március 17. (csütörtök)
8 00 – 16 00 óráig
2. Az ecsegfalvi állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra történő
beíratásának időpontja:
2011. március 16. (szerda) 8 00 – 16 00 óráig.
3. Az intézmény a beíratás idejét és a beíratással kapcsolatos egyéb közlendőit a
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos
módon.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ
igazgatója
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Határidő:

értelem szerint

Ezt követően az óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról kéri a képvislő-te3stület
döntését.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

12/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa-Ecsegfalva
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Művelődési Központ Óvoda
Bölcsőde Intézményegységébe a 2011/2012. nevelési évre történő óvodai
jelentkezés módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza
meg:
1. A 2011. szeptember 31-jéig harmadik életévét betöltő/betöltött dévaványai
gyermeket a 2011/2012. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2011. március 16-án (szerda) 800-1600 óráig valamint
2011. március 17-én (csütörtök)
800-1600 óráig
írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai telephelyen.
2. A 2011. szeptember 31-jéig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi
gyermeket a 2011/2012. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2011. március 16-án (szerda) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. sz. alatti iskola 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: Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója
Határidő: értelem szerint
Következő bejelentésében a
előterjesztést.

bölcsőde nyári nyitvatartási idejének meghatározását kéri

Ismerteti az

Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

13/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
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Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjét 2011. 06. 15. - 2011. 08. 05-ig, 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
Határidő:
2011. február 15.
Ezt követően Kovács Mária polgármester az iskolatej programról szóló előterjesztést ismerteti.
Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

14/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej Programról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységének tanulói részére az „Iskolatej Programot” tovább
folytatja 2011. február 2-tól - 2011. május 31-ig, heti 1 alkalommal
(szerda) történő iskolatej és heti 2 alkalommal (hétfő, péntek) történő
iskola kakaószállítással.
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2011. február 2. - 2011.
május 31. közötti időszakban 623 fő általános iskolás tanulóra
vonatkozóan iskolatej 17 napra, 50,- Ft + 18% ÁFA összeggel számolva
529.550,- Ft + 18% ÁFA és iskola kakaó 31 napra 52,- Ft + 18% ÁFA
összeggel számolva 1.004.276,- Ft + 18% ÁFA.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Sole-Mizo Zrt-vel
történő szállítási és kereskedelmi szerződés aláírásával.
Felelős: Pap Tibor polgármester
Határidő:
2011. február 2-tól értelemszerűen
Ezt követően ismerteti a Közép-Békési Társég Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
levelét, amelyben kéri az önkormányzat képviselő-testületét, hogy hozzák meg határozatukat,
amelyben támogatják a Békés Megye Képviselő-testületének csatlakozási kérelmét.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

15/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
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„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba
való csatlakozás támogatásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
Békés Megye Képviselő-testülete csatlakozási szándékát a „KözépBékési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítatlan földterületeket bérbe adás útján kívánja
hasznosítani. Elkészült ezekről a földterületekről a lista, melyet az előterjesztés tartalmaz.
Elmondja, hogy a zártekerteket egy egységben kívánja bérbe adni.
Egy ajánlattételi felhívást teszünk közre, amelynek alapján 30 nap áll rendelkezésre, hogy a
kifüggesztett földterületekre ajánlatot tegyenek.
Dr. Nagy Éva:
Ez az ajánlati felhívás a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, fölkerül az internetre,
úgy gondolja, hogy kellőképpen informálva lesz mindenki. 30 nap áll rendelkezésre, az
ajánlatok beérkeznek ide a Hivatalba, az ajánlatok 15 napra szintén kifüggesztésre kerülnek.
A 30 nap elteltét követően az ajánlatok a képviselő-testület elé kerülnek, és a legkedvezőbbet
ki lehet választani.
A határozati javaslatban meghatároztunk egy minimum négyzetméter árat, illetve ez egy
minimum bérleti díj.
Elmondja még, hogy örülne annak, ha ebből az ingatlanhasznosításból az önkormányzatnak
bevétele származna. Elmondja még, hogy a Fölhivatal felszólította , hogy a zártkerteknek a
művelési ágát rendezze, és a valóságnak megfelelően egyesítse ez a 120 helyrajzi számot és
az legyen 1 helyrajzi számú szántó. Ez jelenlegi kalkuláció szerint 6-800 e Ft-ba kerülne.
Megpróbál egy kérelmet írni, hogy ez már nagyon régóta szántóként van, sosem érte el
zártkert célját, és kérni fogja, hogy tekintsenek el a magas szolgáltatási díj megfizetésétől.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy a határozati javaslatban foglaltakról
szavazzanak,
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

16/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község tulajdonában lévő, forgalomképes, mezőgazdasági
művelésre alkalmas földterületek földhaszonbérbe adásáról

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozat 1.
sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
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álló forgalomképes, per- tehet- és igénymentes mezőgazdasági
ingatlanokat bérbe adhatónak nyilvánítja.
Az önkormányzat a bérbeadást ajánlattételi felhívás útján rendeli
végrehajtani, helyrajzi számonként, kivéve hrsz: 801- től – 969-ig
nyilvántartott zártkerteket illetően, mivel azokat kizárólag egyben
kívánja bérbe adni.
A képviselő-testület az ingatlanok minimális bérleti díját szántó esetében
1,80 Ft/m2, gyep esetében 1,0 Ft/m2 áron határozza meg. Ettől eltérő
bérleti díjat az ajánlatokban csak pozitív irányban lehet meghatározni.
Az ajánlattételre 30 nap áll rendelkezésre, 2011. február 1-től – március
2-ig.
A nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület nevezi meg a soron következő
ülésén és ekkor adja meg felhatalmazását a szerződés megkötésére a
polgármester részére.

Ezt követően Kovács Mária polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy egy
határozatot kellene hozniuk arról, hogy Ecsegfalva a járó- és fekvőbeteg szakellátás
vonatkozásában továbbra is Karcagi Kórházhoz tartozzon.
Kéri a képviselőket, hogy támogassák ebben.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta
a következő határozatot:

17/2011.(I.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Járó-és fekvőbeteg szakellátásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete kéri, hogy a
járó- és fekvőbeteg szakellátást továbbra is a Karcagi Kátay Gábor
Kórház biztosítsa Ecsegfalva lakosságának.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Crazy Dekor PC-től kért egy
árajánlatot Notebook beszerzésére. Az árajánlat szerinti érték 219.000,-Ft.
Máshol is megnézhetik a képviselők ezt a gépet.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Máshonnan lehetne beszerezni árajánlatot?
Tóth Gyula képviselő:
12

Egy ismerősétől tud árajánlatot beszerezni.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja, hogy akkor a következő testületi ülésen döntsenek ebben a témában.
Csányi András képviselő:
Elmondja, hogy Jakab Imréné Ecsegfalva, Viola u. 11. szám alatti lakos megkereste azzal,
hogy előttük a járda nagyon elmozdult és veszélyes. Kérte, hogy az önkormányzat
intézkedjen.
Kovács Mária polgármester:
Semmi akadályát nem látja. Elmondja, hogy majd lesz járda karbantartás. Amennyiben az
időjárás engedi, akkor megcsinálják.
Kéri a képviselőket, ha bármi ilyen lakossági probléma van, akkor jelezzék a Hivatal felé.
Csányi András képviselő:
A temetőben áll a víz. A meglévő útra kellene egy másik réteget rávinni.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a LEADER pályázatban lesz lehetőség a temető felújítására. ez benne van az
idei tervben. (útburkolat, kerítés, parkosítás, stb.).
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Patikaügy. A nyitva tartással kapcsolatban.
Kovács Mária polgármester:
Többször tapasztalta, hogy vagy egyáltalán nem, vagy késve nyitott ki a gyógyszertár, a
lakosok pedig várták.
Fel fogja hívni a figyelmét, hogy a nyitva tartását tartsa be, és tegye ki a nyitva tartás rendjét.
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy Kommandó
testvértelepülésen leesett a nagy hó, és 2011. február 5-én és 6-án lesz náluk a hó ünnep,
amelyre szeretettel várják az ecsegfalvi küldöttséget. Február 4-én fognak indulni és 6-án este
érkeznek haza. Kéri a képviselőket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ki szeretne menni.
Tóth Gyula képviselő:
Szeretne kérni egy költségvetést a nyári falunapra vonatkozóan. Szeretné, ha megbeszélnék,
hogy az idei falunapra mennyit fognak szánni.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy 1,5 - 2 millió Ft volt az előző években, most is ennyit tervezett rá. Megkéri a
képviselőt, hogy a falunapot szervezze meg. Szeretné, hogy egy kicsit színvonalasabbá
tegyék a falunapot.
Tóth Gyula képviselő:
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Javasolja, hogy hamarosan üljenek már össze ebben a témában és beszéljék meg az
elképzeléseket.
Úgy próbálja majd a programokat megszervezni, hogy inkább ötletes dolgok legyenek, mint
költségesek. Közösségépítő, fejlesztő dolgokra gondol.
Kérdezi, hogy a rock fesztiválra kb. milyen összegű támogatást tud nyújtani az
önkormányzat?
Kovács Mária polgármester:
Úgy gondolja, hogy kb. 300 e Ft-tal számolhat.
Elmondja még, hogy a napokban kerül benyújtásra pályázat a falunapi programokra, amely
100 %-os támogatású.
Csányi András képviselő:
Örül annak, hogy ez az új képviselő-testület ilyen lelkesedéssel foglalkozik a falunap
szervezésével, mert már 10 éve megy ez, és úgy érzi, hogy egyhangúvá és unalmassá vált.
Nekik most itt a lehetőségük, hogy tudjanak egy újat alkotni.
Ezt követően, mivel több hozzászólás és bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület ülését 1740-kor bezárta.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Magyar László
körjegyző távollétében:

Galambos István
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
fogalmazó

Csányi András
jegyzőkönyv hitelesítő
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