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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 27-én 1430-kor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Galambos István
képviselő, Csányi András alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Sárkány Sándor
képviselőt és Csányi András
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.évben végzett munkájáról
beszámoló
Előadó:Sebők János tű.őrgy., parancsnok
3. Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról
Előadó: Kovács Krisztián tű.alezredes, kirendeltségvezető
4. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az
oktatás szakmai tevékenységéről
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető
5. Tankerületi Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény munkájáról
Előadó: Kepenyes András Gyulai Tankerületi Központ, Gyomaendrődi Térségi
Iroda, irodavezető
6. Beszámoló az Ecsegfalvi óvoda működéséről
Előadó: Fülöp Erzsébet intézményvezető
7. Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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9. Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat
építéséhez Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
térítési
díjakról
szóoló
önkrományzati
rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
11. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválásróül döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. HEP felülvizsgálatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
14. Külterületi ingatlanok belterületté nyilvánításáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
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 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

52/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 27-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.évben végzett munkájáról
beszámoló
Előadó:Sebők János tű.őrgy., parancsnok
3. Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról
Előadó: Kovács Krisztián tű.alezredes, kirendeltségvezető
4. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az
oktatás szakmai tevékenységéről
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető
5. Tankerületi Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény munkájáról
Előadó: Kepenyes András Gyulai Tankerületi Központ, Gyomaendrődi Térségi
Iroda, irodavezető
6. Beszámoló az Ecsegfalvi óvoda működéséről
Előadó: Fülöp Erzsébet intézményvezető
7. Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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8. A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat
építéséhez Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
térítési
díjakról
szóoló
önkrományzati
rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
11. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválásróül döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
12. HEP felülvizsgálatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
13. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
14. Külterületi ingatlanok belterületté nyilvánításáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.
Kéri, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
53/2017.(VI.27.) Kt. 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:
A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.évben végzett munkájáról beszámoló
Kovács Mária polgármester felkéri Sebők János tű. őrgy. parancsnok urat, hogy amennyiben
van szóbbeli kiegészítése, akkor azt tegye meg.
Sebők János tű. őrgy. parancsnok:
Szeretettel köszönti a jelenlévőket. Úgy gondolja, hogy részletesen leírt mindent a
beszámolójában. Örömmel mondja el, hogy 2016. évben Ecsegfalvát érintően 1 eseményük
volt. Örvendetes, hogy szándékos megtévesztő jelzés sem érkezett Ecsegfalváról.
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Köszöni a településnek hogy ilyen fegyelmezett állampolgárok élnek itt.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy már
kisgyerekkkorban megkezdjük a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a hivatásos szerveket
mikor kell felhívni.
A beszámolót elfogadásra javasolja. Aki elfogadja, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
54/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. év tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2016. év tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkájáról

Kovács Mária polgármester felkéri Kovács Krisztián tű. alezredest, kirendeltségvezetőt, hogy
amennyiben a tájékoztatójával kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván tenni, akkor tegye meg.
Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető:
Elmondja, hogy Ecsegfalva település abban a speciális helyzetben van, hogy a hozzá
legközelebb eső tűzoltóság a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltóság, így a település a
Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez és a Karcagi
Hivatásos tűzoltóság működési területéhez tartozik.
Felajánlja a a lehetőségét annak, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan lakossági fórumon, vagy
egyéb fórumon tájékoztatót tarsanak a lakossság számára.
Kovács Mária polgármester megköszöni az ajánlatot és továbbítani fogja a körzeti megbízott
úrnak, Ő fogja megszervezni.
Amennyiben a képviselők a tájékoztató elfogadják, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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55/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016.évben végzett munkájáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016.évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

4. napirendi pont:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója az oktatás
szakmai tevékenységéről
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a napirendi pont előadója egyéb elfoglaltsága
miatt az ülésen résztvenni nem tud, ezért az írásos beszámolót ismerteti.
Elmondja, hogy az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan jó a kapcsolata az
iskolával. Rendezvényeiken részt veszünk, illetve az önkormányzat gépjárműve szükség
esetén rendelkezésükre áll.
Aki a beszámolót elfogadja, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
56/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ványai Ambrus Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység szakmai
munkájáról és az intézmény működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

5. napirendi pont:
Tankerületi Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény munkájáról
Kovács Mária polgámester tájékoztatja a képviselőket, hogyKepenyes András úr a Gyulai
Tankerületi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének vezetője egyéb elfoglaltsága miatt az
ülésen nem tud részt venni.
Megküldte írásos tájékoztatóját, aVányai Ambrus Iskola és alapfokú Művészeti Iskola
Ecsegfalvát érintő 2016/17-es tanév költségeinek alakulásáról.
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Elmondja, hogy az önkormányzat nagyon sok segítséget ad az iskola fenntartásához,
karbantartásához.(festés, fűnyírtás, stb.)
Amennyiben a tájékoztatóval egyetértenek, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

57/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Tankerületi Központ köznevelési intézmény munkájáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tankerületi Központ
köznevelési intézmény munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

6. napirendi pont:
Beszámoló az Ecsegfalvi óvoda működéséről

Kovács Mária polgármester felkéri Fülöp Erzsébetet az Óvoda intézményvezetőjét, hogy
amennyiben van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.

Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Öröm számukra, hogy mind a személyi, mind a tárgyi feltételeik megfelelőek a színvonalas
munka végzéséhez.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és amennyiben nincs hozzászólás, kéri
hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

58/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Az Ecsegfalvi Óvoda nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda
nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
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7. napirendi pont:
Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosítására ez idáig első
alkalommal került sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel és kiadással egyezően
271.183 e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után 277.896 e Ft-ra módosult. A
növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,4 %.
Mindezek figyelembe vételével a költségvetés fő összege az átcsoportosítások mellett 6.713 e
Ft-tal nő, és a költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 277.896 e Ft-ra módosult.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a módosítással egyetértnek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

8. napirendi pont:
A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy jogszabályi rendelkezések alapján a képviselőtestület rendeletalkotás útján jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.
Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a
lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján).
Fentiekre való tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület 2017. július 17-től 2017.
augusztus 20-ig, illetve 2017. december 25-től 2018. január 7-ig rendelje el az igazgatási
szünetet.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek. Kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

9. napirendi pont:
Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ecsegfalva és
Kertészsziget településeken megvalósítandó szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez, valamint a
településeken keletkező szennyvizek kezeléséhez, Bucsa településen elhelyezkedő
szennyvíztisztítótelep bővítéséhez szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
kötni.
Ennek aláírására, kéri a képviselő-testület felhatalmazását.
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

59/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósítandó szennyvízcsatornahálózat építéséhez, valamint a településeken keletkező szennyvizek kezeléséhez,
Bucsa településen elhelyezkedő szennyvíztisztítótelep bővítéséhez szükséges
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja
2. megbízza Kovács Mária polgármestert, hogy a projekttel
jognyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
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kapcsolatos

10. napirendi pont:
Házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjakról
szóoló önkrományzati rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogya napirendi ponttal
kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Czene Boglárka jegyző: Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-es ében
alkotta meg a házasság hivatali helyiségen kívül, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
megkötéséért fizetendő díj mértékéről szóló 3/2011. (I.25.)KT. számú rendeletét.
E rendelet törvényességi felülvizsgálatával kapcsolatosan a Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának törvényességi szakreferense 2017.
június 12-én az alábbi szakmai segítségnyújtást küldte meg a jegyző részére:
„A Békés Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős
államtitkárának utasítása alapján elvégezte a települési önkormányzatoknak az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. I. törvény (a továbbiakban: At.) felhatalmazása alapján alkotott, a
hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett
élettársi kapcsolatok és családi események és ezek szolgáltatási díjainak megállapításáról
szóló önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálatát. Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) esetében a vizsgálat kisebb súlyú
törvénysértéseket tárt fel.
- Felhívom a figyelmét, hogy a rendelet felhatalmazó jogszabályi rendelkezés pontos
megjelölése (At. 96.§) mellett, a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezés
megjelölése is szükséges - jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 55. § (1) bekezdése alapján-, mely az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) c) vagy l) pontok egyike.”
- Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a többletszolgáltatás
ellentételezéseként a 1. §-ban megállapított díjat az eseményt megelőző legalább 10
nappal az önkormányzat házipénztárába kell befizetni. Figyelembe véve, hogy a
rendeletet a hatályba lépését követő időpontban tartandó házasságkötéseknél kellett
alkalmazni, nem rendezte azon házasságkötésekre vonatkozó szabályokat, melyek
kérelmét a hatálybalépést megelőzően nyújtották be.
- Az egyértelmű normatartalom követelménye miatt pontosítani szükséges a normaszöveget,
„házasságkötés” és az „esemény” kifejezést a rendeletben értelmező rendelkezések
hiányában szinonimaként használják, mely sérti a Jat. 2. § (1) bekezdésében foglaltakat.
- A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 70.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy a felhatalmazás alapján kiadott jogszabály tervezetében
alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést tartalmazó jogszabályban értelmezett
fogalomtól eltérően nem értelmezhető, és az értelmező rendelkezés nem ismételhető
meg. Figyelembe véve, hogy az At. „hivatali munkaidőn kívül” fogalmat használja, a
fenti jogszabályhelyre tekintettel az önkormányzati rendeletben is ezt a fogalmat kell
használni (pl.: 1.§ (2); 2. § (2) bekezdések). „
Mindezek alapján szükséges egy új helyi rendelet megalkotása, amely a fentebb
észrevételezett anomáliákat hivatott orvosolni. Az új rendeletben szereplő díjak, valamint
azok megfizetésére vonatkozó rendelkezések változatlan formában maradtak.
Kéri az az előterjesztés megvitatását és a szükséges döntés meghozatalát!
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Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és amennyiben a rendelet-tervezettel
egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
13/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési
díjakról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

11. napirendi pont:
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválásróül döntés

Kovács Mária polgármester kezdeményezi a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból
történő kiválást.
Tudomása szerint Dévaványa Város is kezdeményezi a Társulásból történő kilépést.
Amennyiben a kilépés mellett dönt a képviselő-testület, akkor a szándékot június 30-ig be kell
jelenteni a Társulás felé.
Kéri a képviselők véleményét.
Hegyi Ferencné képviselő:
Milyen feladatok ellátásáról van szó?
Kovács Mária polgármester:
- Öregek Napközi Otthona
- Idősek nappali ellátása
- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Támogató szolgálat
Amennyiben egyetértenek a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválással,
kéri, hogy szavazzanak.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással– meghozta a következő határozatot:
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60/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017.
december 31-i hatállyal kiválik a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásból
(székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Mária polgármestert arra, hogy
Ecsegfalva Község Önkormányzatának
kiválási szándékát a Társulási
Megállapodás 2.1. pontjában foglaltak alapján 2017. június 30-ig írásban
jelentse be a Társulás felé,
- a kiválással kapcsolatos jognyilatkozatokat, aláírásokat megtehesse az
önkormányzat nevében.
-

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2017.június 30. – Társulás értesítése a kiválási szándékról

Ezt követően kéri, hogy szavazzanak arról, hogy 2018. január 1. napjától az önkormányzat
nem biztosítja a Társulás részére az Ecsegfalva, Ady u. 5. szám alatti ingatlant.
Kéri, hogy szavazzanak.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással– meghozta a következő határozatot:

61/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018.
január 1-jétől kezdődően Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás- továbbiakban:
Társulás - által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) által Ecsegfalva
település részére biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális -, és
gyermekjóléti feladatait Ecsegfalva Község Önkormányzata önállóan kívánja
ellátni.
A Képviselő-testület 2018. január 1-jétől kezdődően a Társulás részére nem
biztosítja a Ecsegfalva, Ady E. u.5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant,
valamint az ahhoz tartozó ingó vagyontárgyakat sem.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2017.június 30.
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12. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata Képviselő- testülete 2013. június 25. napján megtartott ülésén az 55/2013.
(VI.25.) Kt. számú határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi programot.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően módosítani.”
A felülvizsgálat során áttekintésre kell, hogy kerüljön azok az intézkedések, amelyeket az
elmúlt két évben terveztek megvalósítani, továbbá mód van a még megvalósításra váró
intézkedések pontosítására, ütemezésére. Az Ebktv. Értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a
HEP áttekintés.
Az Intézkedési Tervben meghatározott célok határideje 2015. december 31. és 2018.
december 31. napja, viszont a célok folyamatosan teljesülnek, megvalósulnak. A HEP
Felülvizsgálatában olvasható, hogy a célok végrehajtása milyen szakaszban áll, folyamatosan
végrehajtásra kerülnek.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az
Ecsegfalva Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálatát fogadja el.
Kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
62/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő- testülete az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31. § (4)
bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja Ecsegfalva Község Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálatát.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet: Ecsegfalva Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
program Felülvizsgálata

13. napirendi pont:
DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Kovács Mária polgármestedr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DAREH Taggyűlés
7/2017. (III. 07.) TGy. számú határozatában döntött Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozási kérelmének elbírálásáról, amely szerint a csatlakozási
kérelmet elfogadta, egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a DAREH Önkormányzati
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata II. 2.3. pontja alapján Pusztaottlaka
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csatlakozásához legalább minősített többséggel hozott határozatukban járuljanak hozzá, és
döntésükről a DAREH Önkormányzati Társulás Elnökét tájékoztassák. A Taggyűlés döntése
alapján a csatlakozási kérelem valamennyi jogszabályi előírásnak és belső szabályzatnak
megfelel.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
63/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Kovács Mária polgármester.
Határidő: azonnal
Ezt követően elmondja, hogy a DAREH Taggyűlés a 8/2017. (III. 07.) TGy. számú
határozatában döntött a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást legalább minősített többséggel hozott
határozatukban hagyják jóvá.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

64/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás
Elnökét tájékoztassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének
felhívására aláírja.
Felelős: Kovács Mária polgármester.
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont:
Külterületi ingatlanok belterületté nyilvánításáról döntés

Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Kunsági
Vadásztársaság kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, melyben kérelmezte a Jókai u.
1/a. hsz. alatt lévő külterületi 064/4 helyrajzi számon szereplő Vadászház belterületté
nyilvánítását.
A Vadásztársaság kérelmében vállalta az ingatlan átalakítással kapcsolatban felmerülő
költségeket.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

65/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg
folyamatban lévő településrendezési eszközök elkészítésének eljárása során
belterületté kívánja nyilvánítani a jelenleg természetben a külterületi 064/4 hrszon felvett ingatlant. A Kunsági Vadásztársaság erre irányuló kérelmét támogatja
azzal, hogy a változási vázrajzot hivatalos ingatlanrendező földmérővel
készíttesse el, és a munkaanyagot Ecsegfalva Község Önkormányzat részére
nyújtsa át a földhivatali átvezetés érdekében.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Ecsegfalva, Jókai utca végén lévő
lakott lakások külterületen vannak. A KCR nyilvántartás felülvizsgálata jelenleg is folyik, a
lakcímek rendezése érdekében javasolja az érintett külterületi ingatlanok belterületté
nyilvánítását.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

14

66/2017.(VI.27.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a határozat
mellékletében szereplő külterületi ingatlanok belterületté nyilvánítását. A
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a változási vázrajz elkészítése
érdekében kezdeményezzen szerződéskötést Vinkovics Attila ingatlanrendező
földmérővel.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: folyamatos
Melléklet:

1 db

Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1555-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Szarka Andrea
aljegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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