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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő és Vágó Lajos
képviselő
Igazoltan távol van: Galambos István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Czene Boglárka jegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (I.25.) KT. számú rendeletének
módosítása
Előadó:Kovács Mária polgármester
3. Orvosi szakellátás bővítésének kérése
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. 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 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
34 /2016. (IV.26.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.április 26-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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2. A házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (I.25.) KT. számú rendeletének
módosítása
Előadó:Kovács Mária polgármester
3. Orvosi szakellátás bővítésének kérése
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szociális, Oktatási és
Gazdasági Bizottság a zárszámadásról szóló előterjesztést megvitatta és elfogadásra javasolja
a képviselő-testületnek.
Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselő-testület véleményét, és hozzászólásaikat.
Amennyiben nincs hozzászólás elfogadásra javasolja a 2015. évi maradványról szóló
határozati javaslatot.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
35 /2016. (IV.26.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzatának
2015. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az Ecsegfalvi Óvoda maradványa 3.000,- Ft melynek összegét eszközbeszerzésre
engedélyezi felhasználni.
Az Önkormányzat maradványa:
11.285.000,-Ft,
kötelezettséggel terhelt maradvány: 10.594 e Ft
szabad maradvány: 691 e Ft
Felelős: Kovács Mária polgármester
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: döntés után

Ezt követően Kovács Mária polgármester kezdeményezi a 2015. évi zárszámadásról szóló
rendelet-tervezet elfogadását:
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
2

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2. napirendi pont:
A házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megkötéséért
fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (I.25.) KT. számú rendeletének módosítása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Czene Boglárka jegyző:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben rendeletet alkotott a
házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megkötéséért
fizetendő díj mértékéről. A rendelet értelmében:
- házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén bruttó 30.000 Ft
- házasság munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 15.000 Ft
- házasság hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli megkötése esetén bruttó 45.000 Ft
összegű díjat szükséges a házasulandó feleknek megfizetni.
Bucsa - Ecsegfalva–Kertészsziget körjegyzőségben részt vevő települések tekintetében került
sor 2011-ben a házasságkötéskor fizetendő szolgáltatási díjak egységesítésére, ezért a fentebb
részletezett díjtételeket ilyen mértékben fogadta el akkor a testület, mely díjtételt a mai napig
alkalmazza Bucsa települése.
2013-ban viszont Ecsegfalva település Dévaványa várossal kötött megállapodása alapján
közös hivatalt hozott létre. Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő—testülete a
házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és
szolgáltatási díjairól szóló 7/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete értelmében a hivatali
helyiségen és/vagy munkaidőn kívüli házasságkötések szolgáltatási díjai tételenként 10.000 Ft
összegben, tehát a lakosság számára jóval kedvezőbb mértékben lettek megállapítva.
A környező települések tekintetében az alábbi díjtételek alkalmazására kerül sor:
Füzesgyarmat:
házasság hivatali helyiségen kívül: 15.000 Ft + Áfa,
házasság munkaidőn kívül: 10.000 Ft + Áfa,
Gyomaendrőd:
házasság hivatali helyiségen kívül: 20.000 Ft + Áfa,
házasság munkaidőn kívül: 17.000 Ft + Áfa,
Szeghalom:
házasság hivatali helyiségen kívül: 8.000 Ft + Áfa,
házasság munkaidőn kívül: 15.000 Ft + Áfa,
Vésztő:
házasság hivatali helyiségen kívül: 5.000 Ft (bruttó)
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házasság munkaidőn kívül: 5.000 Ft ( bruttó)
Ecsegfalva település területén sajnos az elmúlt években nem történt házasság külső
helyszínen.
A fentebb leírtak alapján, valamint a lakosság esetleges házasulandó kedvének elősegítése
érdekében javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé a díjtételek csökkentett összegben
történő megállapítását!
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és javasolja a díjtételek egységes
bruttó 10.000,-Ft-ban történő megállapítását.
Kéri a képviselők véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2016. (IV.27. ) önkormányzati rendelete
a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (I.25.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Orvosi szakellátás bővítésének kérése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérelmet nyújtunk be az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz
/Budapest/ az Ecsegfalva Háziorvosi Szolgálatának, illetve községünk lakosai érdekében, a
Békés Megyei Központi Kórháznál az alábbiakban felsorolt szakellátások bővítésének
engedélyezéséért:
Járóbeteg szakellátás:
- gyermek audiológia
- ortopédia
- fogászati röntgen
- fájdalomterápia
- laboratórium
Fekvőbeteg szakellátás:
- idegsebészet
- angiológia
- hematológia
- gyermek pulmonológia
- gyermek gasztroenterológia
- gyermekneurológia
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- gyermek fül orr gégészet
- fül orr gégészet
- ortopédia
- infektológia
- arc, álcsont, szájsebészet
- addiktológia
- tüdőgyógyászat
- gyermek és ifjúság pszichiátria
- tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció
A fentiekben felsorolt szakellátások terén a karcagi Kátai Gábor kórház ellátása hiányos,
illetve nem megfelelő. Ezért lakosainknak Debrecen / 95 km/, vagy ennél nagyobb távolságot
kell megtennie a felsorolt szakellátások miatt. Szem előtt kell tartanunk, azt is, hogy
községünkben nagyon sok a nyugdíjas korú lakos. A közlekedés és a távolság mindenki
számára nagy gondot jelent.
Kéri a képviselő-testületet, hogy hozza meg a döntését arra vonatkozóan, hogy a felsorolt
ellátások tekintetében a Békés Megyei Központi Kórházhoz tartozzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
36 /2016. (IV.26.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalánál, hogy
Ecsegfalva település tekintetében az alábbi szakellátások esetében területi ellátási érdekből a
Békés Megyei Központi Kórházhoz tartozzunk.
Járóbeteg szakellátás:
- gyermek audiológia
- ortopédia
- fogászati röntgen
- fájdalomterápia
- laboratórium
Fekvőbeteg szakellátás:
- idegsebészet
- angiológia
- hematológia
- gyermek pulmonológia
- gyermek gasztroenterológia
- gyermek neurológia
- gyermek fül orr gégészet
- fül orr gégészet
- ortopédia
- infektológia
- arc, álcsont, szájsebészet
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- addiktológia
- tüdőgyógyászat
- gyermek és ifjúság pszichiátria
- tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Mária polgármestert, a szakellátásra vonatkozó
kérelem benyújtására és az önkormányzat képviseletére az érintett eljárásokban.
Felelős: Kovács Mária
Határidő: azonnal

polgármester

Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1540-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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