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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. május 29-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
11/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék közszolgáltatásért
fizetendő díj megállapításáról szóló 20/2006(XII.6.) KT. sz. rendeletének módosításáról
12/2012 (V.30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról
13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról,
valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól
H A T Á R O Z A T O K:
24/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
25/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról
26/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának
meghatározásáról
27/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis
csoportok számának meghatározásáról
28/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározásáról
29/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
D.A.O. P.4.1.3. pályázatról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. május 29-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről
Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő Sárkány Sándor képviselő, Willand Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző
Takácsné Papp Éva Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolg
Valánszki Róbert Gyámhivatal Dévaványa
Lövei Sándor körzeti megbízott
Bondár Lajos a Békés Manifest Kft ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a 2011.évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és ellátásokról
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Döntés a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok
számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységében
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az
ÁMK Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek
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A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű Képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek,
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
24/2012.(V.29.) KT. sz. 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:
Beszámoló a 2011.évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kovács Mária polgármester elsőként felkéri Nyúzóné Gaál Mariannát a Családsegítő
Szolgálat helyi munkatársát, hogy tájékoztassa a képviselőket a helyi viszonyokról.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, a helyi családsegítő szolgálat munkatársa:
A fő jellemző, ami már talán nem is helyi sajátosság, az egyre növekvő elszegényedés. Egyre
nagyobb a megélhetési nehézség, a számla befizetések problémája.
Sajnos ezen a télen már szembesülni kellett sok családnál az éhezéssel is.
Az idénymunkák elkezdődésével ezek a problémák enyhültek, de várhatóan télre ismét romlik
a helyzet.
A Szolgálat felszereltsége nagyon szegényes. Berendezéseik cserére ill. felújításra
szorulnának.
Kovács Mária polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat próbálja segíteni a családsegítő szolgálat
munkáját, pl. fénymásolással, stb.
Ezt követően felkéri Takácsné Papp Évát a Dévaványai Családsegítő Szolgálat vezetőjét,
hogy adjon tájékoztatást.
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Takácsné Papp Éva Intézményegység vezető:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Ecsegfalván bővült az ügyfélfogadás rendje.
Most már nem csak heti három alkalommal, hanem minden nap van ügyfélfogadás.
A tevékenységeket illetően az előző évekhez képest túl nagy változás nem történt, inkább
volumenében megnőtt az anyagi jellegű esetkezelések száma.
A Családsegítő Szolgálatnak van egy olyan jellegű feladata is, amelyben célszerű lenne
komplex program kidolgozásával életviteli tanácsadói lehetőséget kínálni, amivel olyan
ismereteket kaphatnának a családok, amellyel meg tudnák könnyíteni az életüket.
Úgy gondolja, hogy szakmailag megfelelően el van látva a település.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és felkéri Valánszki Róbertet a
Gyámhivatal vezetőjét, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.
Valánszki Róbert a Gyámhivatal vezetője:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Ecsegfalvát érintően az előző évben kirívó esemény
nem volt. 1 csecsemőt kellett kiemelni a családból, 3 gyermeknél volt gyám váltás. Más
kiegészítése nincs. Felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Kovács Mária polgármester megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, és amennyiben nincs
hozzászólás, elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
25/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, az együttműködés
értékeléséről, a Gyámhivatal illetve a gyámhatóság 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.
Megbízza a körjegyzőt, hogy az 1997.évi XXXI. tv. 96. §-ának (6)
bekezdése alapján a képviselő-testület által megtárgyalt értékelést a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának (Békéscsaba) küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Éva körjegyző
3. napirendi pont:
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Kovács Mária polgármester felkéri Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az előzményekről.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Megszületett az a jogszabály, amely ismét lehetőséget ad az önkormányzatoknak a
díjmegállapításra, amely lehetőséggel élni is kellene a képviselő-testületnek, tekintettel arra,
hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatnak kellett a különbözetet felvállalnia, melyre a
költségvetésben nem volt fedezet biztosítva.
Kovács Mária polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét.
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete a
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításáról szóló
20/2006(XII.6.) KT. sz. rendeletének módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont:
Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és ellátásokról
Kovács Mária polgármester felkéri Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Alapvetően egy új rendelet megalkotása vált szükségessé, jogszabályi változások miatt.
Az alapvető problémája az volt a szociális rendeletünknek, hogy több ponton megismételte a
szociális törvény rendelkezéseit, illetve a normatív lakásfenntartási támogatás alapjaiban
megváltozott az elmúlt év szeptemberétől. Azt megelőzően polgármesteri hatáskör volt, azóta
pedig jegyzői hatáskörben van.
Az ellátások szempontjából változás nincs. Ami még kiegészítés, hogy a rendszeres szociális
segélynél az együttműködésre meghatározott szerv a Családsegítő Szolgálat.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Javasolja a rendelet-tervezetben az 5.§. (2) bekezdésének d.) pontjában a nappali ellátást
módosítani idősek nappali ellátására.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a módosító indítvánnyal egyetért,
az kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a
szociális igazgatásról és ellátásokról rendelet-tervezet 5.§. (2) bek. d.) pontját idősek nappali
ellátására módosítja.
Ezt követően Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az elfogadott
módosítással együtt előterjesztett rendelet-tervezetet fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012 (V.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
Döntés a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester felkéri Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
A rendelet megalkotásának az alapja az, hogy a jegyző szabálysértési jogkörét április 15-től
elvonták, most már a Kormányhivatal illetékes eljárni. Lehetőséget ad a szabálysértési
törvény, hogy rendeletet alkossunk közigazgatási eljárás keretében, és közigazgatási bírsággal
sújtjuk azokat a személyeket, akik a rendeletben foglalt cselekményeket elkövetik.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásáról szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét.

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
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(A rendeletet a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.)

6. napirendi pont:
A 2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása az ÁMK József
Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
26/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012/2013. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési
Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményegységében a 2012/2013. tanévben az alábbiak szerint engedélyezi a művészetoktatásban
a tanulócsoportok indítását:
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
NÉPTÁNC
Évfolyam

A 2012/2013. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

1. évfolyam

10

2. évfolyam

3

3. évfolyam

10

4. évfolyam

6

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2012/2013
1

1

20
5. évfolyam

1

6. évfolyam

4
1

Továbbképző

10

Összesen:

44
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TÁRSASTÁNC
Évfolyam

A 2012/2013. tanévre

Kt. által meghatározott

6

Tanulócsoportok száma

beírt tanulók száma (fő)
1. évfolyam

6

2. évfolyam

11

3. évfolyam

6

4. évfolyam

8

5. évfolyam

3

6. évfolyam

3

Továbbképző

8

maximális létszám (fő)

2012/2013.
1

1

Összesen:

20
1

45
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KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG
FESTÉSZET
Évfolyam

A 2012/2013. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Tanulócsoportok száma
2012/2013

1. évfolyam

14

1

2. évfolyam

13

1

3. évfolyam

10

4. évfolyam

6

5. évfolyam

2

6. évfolyam

1

20
1

Összesen:

46
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SZÍNMŰVÉSZETI ÁG
SZÍNJÁTÉK
Évfolyam
1. évfolyam

A 2012/2013. tanévre
beírt tanulók száma (fő)

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

14

Tanulócsoportok száma
2012/2013.
1

20
2. évfolyam

7

1

7

3. évfolyam

9

4. évfolyam

3

5. évfolyam

3

6. évfolyam

4

Összesen:

40

1

3

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A 2012/2013. tanévre beírt
tanulók száma (fő)

Tanszak
Zongora

23

Népi hegedű

10

Fafúvós (klarinét, fuvola, furulya)

9

Citera

26

Rézfúvós (trombita, furulya)

16

ZENEELMÉLET CSOPORTOK, melyek a zeneművészeti ágon történő képzéshez kapcsolódnak
Évfolyam

Tanulók
száma (fő)

Kt. által meghatározott
maximális létszám (fő)

Zeneelméleti csoportok
száma 2012/2013.

Hangszeres előképző
1. évfolyam

11
13

1
1

2. évfolyam

17

1

3. évfolyam

8

4. évfolyam

12

1

Összesen:

61

5

15

Felelős:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató

Határidő:

2012. szeptember 1.

1

7. napirendi pont:
A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának
meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
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Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Javasolja az előterjesztés szerinti 2. változat határozat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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27/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a
2012/2013. tanévben az 1-8. évfolyamokon az alábbiak szerint engedélyezi a tanulócsoportok számát:
2012/2013. tanévben
TanulólétTanulólétSzámított
indítható tanulóA fenntartó
számból
számból
létszám
csoportok
száma
az
Létszám
engedélyezi az
Évf.
Település
Osztály
2 főnek
3 főnek
évfolyamon
(fő)
átlaglétszámtól
számít
számít
való eltérést
TanulóÉvfolyam
csoport
összesen

Dévaványa
1.
Ecsegfalva

2.

Dévaványa

Dévaványa
3.
Ecsegfalva

4.

Dévaványa

1. a

19

2

21

1. b

19

2

21

1. c
1-2.

19

1

20

évfolyam

17

2

19

2. a

20

2

22

2. b

23

1

24

2. c

22

1

23

3. a

25

1

26

3. b

22

2

2

28

évfolyam

17

2

1

21

4. a

17

4

21

4. b

22

1

23

4. c

21

2

23

3-4.

10

62 fő

3

-

1

-

69 fő

3

-

54 fő

2

A 3. b osztályra
vonatkozóan

1
67 fő

3

-

5.

6.

7.

8.

Dévaványa

Dévaványa

Dévaványa

Dévaványa

5. a

22

2

1

26

5. b

25

2

1

29

5. c

23

2

25

6. a

29

3

32

6. b

29

3

32

6. c

29

8

37

7. a

22

2

7. b

26

6

32

7. c

27

5

32

7. d

23

5

8. a

25

5

30

8. b

28

1

29

1

80 fő

3

-

101 fő

3

A 6. évfolyamra
vonatkozóan

120 fő

4

A 7. b és 7. c
osztályokra
vonatkozóan

90 fő

3

A 8. c osztályra
vonatkozóan

26

1

30

8. c
25
6
31
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Iskola
Intézményegységében a napközis csoportok indítását az alábbiak szerint engedélyezi:
Dévaványa városban: 12 napközis csoport,
Ecsegfalva községben: 1 napközis csoport indítható.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Általános Művelődési Központ fenntartója engedélyezi, a Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegység 3. b osztályára, 6. évfolyamán, 7. b, 7. c és 8. c osztályokra vonatkozóan, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú
mellékletében meghatározott maximális létszámhatár átlépését.
Felelős:
Határidő:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
2012. szeptember 1.
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8. napirendi pont:
A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az ÁMK
Óvoda Bölcsőde Intézményegységében
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Javasolja az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
28/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Általános Művelődési Központ Óvoda
Bölcsőde Intézményegységében a 2012/2013. nevelési évben az alábbiak szerint engedélyezi az óvodai
csoportok indítását:
2012/2013.
nevelési évre
óvodába
beírt
gyermekek
száma (fő)

Dévaványa
városban

Ecsegfalva
községben

210

Beírt
gyermekek
közül

Beírt
gyermekek
közül

2 főnek
számít

3 főnek
számít

3

1

21

Számított
létszám

215

21

Indítható óvodai csoportok száma a
2012/2013. nevelési évben

Telephely

Csoportok
száma

Dévaványa, Kossuth
L. u. 5.

2

Dévaványa, Könyves
K. u. 13.

2

Dévaványa, Hajós u.
24.

2

Dévaványa,
J. u. 2.

3

Eötvös

Összesen:

9

Ecsegfalva, Árpád u.
8.

1

Az óvodai csoportokat a 2012/2013. nevelési évben Dévaványa városban úgy kell megszervezni, hogy a
csoportok számított létszáma Dévaványa városban ne haladja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot.
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Felelős:
Határidő:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgatója
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
2012. szeptember 1.

9. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy június 9-én lesz az
önkormányzat által megszervezésre kerülő kerékpártúra a Körös_maros Nemzeti Park Réhelyi
Látogatóközpontjába. Kéri, hogy aki teheti, az vegyen részt a rendezvényen.
Ezt követően elmondja, hogy Önkormányzatunk is részt vesz a „TE SZEDD” szemétgyűjtési
akcióban, 40 főt regisztrált. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt benne.
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy kaptunk egy levelet
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól, hogy az ÖNO felújítással kapcsolatosan
felmerült költségeket az önkormányzat utalja át. ( tervezői költség, stb.)
A pályázatról kért egy előterjesztést arra vonatkozóan, hogy mikor lett beadva a pályázat,
mikorra várható az elbírálás, a beruházás illetve a kivitelezés.
Javasolja, hogy addig ne utalják át a felmerült költségeket, amíg a Kistérség nem ad részletes
felvilágosítást a pályázat jelenlegi állásáról.
Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
29/2012.(V.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
D.A.O. P.4.1.3. pályázatról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5515
Ecsegfalva, Ady u. 5.) telephelyének fejlesztésére benyújtandó pályázat
kapcsán felmerült költségeket addig pénzügyi fedezetet nem tud
biztosítani rá, amíg a pályázó (Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás)
nem ad tájékoztatást a pályázat jelenlegi állásáról. (Mikor lett beadva a
pályázat, mekkora összegű a beruházás, mennyi az önerő mértéke,
mikorra várható az elbírálás, a beruházás megvalósítása,, stb.? )
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulásnál járjon el az előterjesztés megkérése céljából.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Kovács Mária polgármester
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Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad rendezvények szervezése és
egészségterv készítésére szóló pályázati lehetőségről. ( részletesen a jegyzőkönyv 12. sz.
melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy volt nála egy pályázatíró cég, aki felajánlotta tevékenységét. Javasolja, hogy
a pályázatíró cég dolgozza ki pályázati javaslatát, majd azt követően tudnak dönteni a
pályázatról.
Ezt követően tájékoztatást ad a HURO vasútvonallal kapcsolatosan. Elmondja, hogy a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Magyarország – Románia határon átnyúló
programban vesz részt.
Ennek keretében a falunapunkon tartanának egy tájékoztató előadást. Ezzel kapcsolatban
kapnánk egy 200.000,-Ft-os támogatást.
Következő tájékoztatásában elmondja, hogy a Békés Megyei Önkormányzat ellenőrzést tartott
a korábbi években megvalósított 7 pályázati célterületen.
(Előterjesztést a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
A napközi konyha eszköz fejlesztése pályázat esetében kb. 500 eFt visszafizetési
kötelezettség várható, mivel a támogatási szerződésben meghatározott eszközök egy része
nem található. Az orvosi centrum építése pályázatnál a használatbavétel nem lett bejelentve,
tulajdoni lapon nincs feltüntetve.
Ezt követően rövid tájékoztatást ad a falunap szervezésével kapcsolatban.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor bezárta.

k. m. 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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