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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013.június 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
8/2013.(VI. 26.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
9/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
53/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi
végrehajtásáról
54/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
55/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
56/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fülöp Erzsébet tanulmányaihoz hozzájárulásról
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határozatok

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. június 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Csányi András képviselő, Galambos István
képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány
Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
Meghívottak:

Jegyzőkönyvvezető:

Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezető
Fülöp Istvánné KIK képviseletében
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző
Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Oszlánczi Ignác képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. - ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola beszámolója
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény
állami fenntartásba vételével kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: KIK képviselője
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2013.(II.22.) Ör. módosítása
Előadó: Balogh Csilla jegyző
6. Egyebek
A polgármester kéri a képviselő-testület, hogy amennyiben az ülés napirendi pontjait
elfogadják, kézfelemeléssel szavazzanak.
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A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
53/2013.(VI.25.) 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
- ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola beszámolója
-

Klebersberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény
állami fenntartásba vételével kapcsolatos tapasztalatokról

Kovács Mária polgármester az írásos beszámolót jónak és részletesnek tartja. Voltak a
képviselőkkel a tanévzáró ünnepségen, és azt tapasztalták, hogy kevés volt az ecsegfalvi
kitüntetett diákok száma. Szeretné tudni, hogy ennek mi lehet az oka?
Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK vezetője:
Szeretettel köszönti a jelenlévőket. Ecsegfalváról 1 tanuló kapott könyvjutalmat, és oklevelet
kaptak többen olyanok, akiknek 1 négyese volt a bizonyítványban.
Ennek sok oka lehet. Nehezednek a tantárgyak, nem egyformák a gyerekek képességei, és
sajnos a szorgalmukkal is vannak gondok.
Mindenféle lehetőséget biztosítanak az ecsegfalvi gyerekeknek is, hogy eljussanak
mindenhová. Kiállításon, színházban és operában is voltak.
Véleménye szerint nem tesznek különbséget a pedagógusok az ecsegfalvi és a dévaványai
gyerekek között.
Ezt követően Kovács Mária polgármester felkéri a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
képviselőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
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Fülöp Istvánné a Klebersberg Intézményfenntartó Központ képviseletében:
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Fekécs László úr örömmel vette a képviselő-testület
felkérését, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ülésen.
Elsőként szeretné megköszönni az átadás-átvétel során nyújtott segítséget, a véleményezési
eljárás és az adatszolgáltatás során nyújtott közreműködést. Az átadás-átvétel még jelenleg is
folyik, bíznak benne, hogy szeptemberre lezajlik. Elmondja, hogy a dévaványai és az
ecsegfalvi feladat ellátási helyen is a szakmai munkával nagyon elégedettek.
Köszöni, hogy Ecsegfalva helye lehet a művészetoktatásnak.
Elmondja, hogy sikerült megoldani, hogy a főbb tantárgyakat csoportbontásban tudják
oktatni.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és elmondja, hogy a tankerülettel
nagyon jó a kapcsolatunk, folyamatos a kapcsolattartás.
Az ÁMK intézményegységének beszámolóját elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
54/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK intézményvezetője beszámolójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁMK
Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység szakmai munkájáról
és az intézmény működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

3. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Kovács Mária polgármester felkéri a Helyi Esélyegyenlőségi program-tervezet elkészítőjét
Szőts Ivettet, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a program készítésével kapcsolatosan.
Szőts Ivett:
Helyi Esélyegyenlőségi programmal rendelkeznie kell minden önkormányzatnak 2013. július
1-jével. E nélkül pályázaton nem vehetünk részt. A Türr István Képző Központ szervezésében
részt vett egy háromnapos képzésen, ahol ismertették a program elkészítésének célját és
módját. Az adatgyűjtéshez több programban regisztrálni kellett, hogy hozzá lehessen férni az
adatokhoz.
Ezt követően ismerteti az esélyegyenlőségi program felépítését, a jegyzőkönyv 5. sz.
melléklete szerint.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket az
esélyegyenlőségi programmal kapcsolatosan.
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Balogh Csilla jegyző:
Az a legjobb ebben a programban, hogy a település legjellemzőbb adatai összegyűjtve
megtalálhatóak egy anyagban. Ezen kívül a pályázatok benyújtásához nélkülözhetetlen.
Véleménye szerint ennek a programnak az összeállítása egy komoly nagy munka volt.
Elismerését fejezi ki az elkészítéséért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi
programot, az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

55/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva
Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
( A határozat mellékletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont
Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó
előterjesztést. ( A jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Felkéri Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse, hogy miért is volt
szükség a módosításra?
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Azért is szükséges a költségvetés módosítása, mert június 30-i határidővel féléves beszámolót
kell készíteni, és ebben már a pótlólagos forrásokat is számba kell venni.
A pénzmaradvány felosztásról már korábban döntött a képviselő-testület, és a tartalékra is van
már kötelezettségvállalás.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselő-testület
véleményét, hozzászólását.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
5. napirendi pont
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2013.(II.22.) Ör. módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a rendelet módosításával kapcsolatban.
Balogh Csilla jegyző:
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi ügyintézője által szakmai segítségnyújtás
keretében tett észrevételt formai jogszabálysértésre hivatkozva. Arra hívta fel a referens a
figyelmet, hogy legközelebb figyeljünk oda, nem kérte a rendelet módosítását. A februári
ülésen elfogadott szociális rendelet módosításakor az önkormányzati rendelet címében rosszul
lett megadva az alaprendelet száma, illetve az önkormányzati rendelet bevezető részében a
régi önkormányzati törvényre lett hivatkozva.
Ez a két hiba volt fellelhető, ezek kijavítása történt meg ezzel a rendelet módosítással.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

6. napirendi pont
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Fülöp Erzsébet a
július 1-jétől megbízott óvodai intézményegység vezetője kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez, hogy a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerzésének költségeihez
járuljon hozzá.
A képzés időtartama 4 félév, melynek várható költsége félévenként 140.000,-Ft.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a kérelmet megvitatta és egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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56/2013.(VI.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fülöp Erzsébet tanulmányaihoz hozzájárulásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
Fülöp Erzsébet Ecsegfalvi óvoda intézményvezető közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga képesítés megszerzéséhez.
A képzés idejére - maximum 4 félév időtartamra - az önkormányzat
vállalja a képzés tandíjának kifizetését, a Felsőoktatási intézmény által
kiállított számla alapján.
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel a tanulmányi szerződést kösse
meg.
Határidő. 2013. július 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Ezt követően Kovács Mária polgármester rövid tájékoztatást ad az elmúlt héten kialakult
belvízhelyzetről, majd mivel több bejelentés nem hangzott el, a képviselő-testület nyilvános
ülését 15 óra 30 perckor bezárta.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oszlánczi Ignác
jegyzőkönyv-hitelesítő
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