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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. november 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
19/2012(XI.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011.
(VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodási tervéről

H A T Á R O Z A T O K:
60/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
61/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Ecsegfalva
községben 2013.évben elvégzendő Rekonstrukciós javaslatról
62/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
63/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2013. évi Költségvetési koncepcióról
64/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Érintettség bejelentéséről
65/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kovács Mária ( állandó lakóhely:Dévaványa, Borona u. 20, tartózkodási
hely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 31.) telekvásárlási kérelméről
66/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Határozat hatályon kívül helyezéséről
67/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szerződések felülvizsgálatáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. november 27-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné
képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

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 Hegyi Ferencné és Csányi András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi napirendi pont felvételét:
7. A Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület a módosító indítvánnyal egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a módosítással együtt a képviselő-testület
ülésének napirendjét:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. rekonstrukciós javaslatának
megtárgyalása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az Önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az állattartásról szóló 10/2011.(VII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Kovács Mária telekvásárlási kérelme
Előadó: Csányi András a Szociális, oktatási és Gazdasági bizottság elnöke
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7. A Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a tájékoztatóval, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
60/2012.(XI.27.) 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:
Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. rekonstrukciós javaslatának megtárgyalása
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelent Krista Péter urat az Alföldvíz Zrt.
rekonstrukciós osztályának vezetőjét.
Ezt követően ismerteti az előterjesztést, amely szerint a 2013. évre vonatkozó rekonstrukciós
munkálatokat a 2013.évi bérleti díj mértékéig kívánja megvalósítani az önkormányzat.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Krista Péter Alföldvíz Zrt. képviselője:
Az az összeg, amely bérleti díjként szerepel, az megegyezik a 2012.évi bérleti díjjal.
Gyakorlatilag ez az összeg áll rendelkezésre a felújításra Ecsegfalván.
Ami a műszaki tartalmat illeti, az arról szól, hogy a másodlagos vízminőség romlás ne
keletkezzen a rendszerben.
A javaslatukban szereplő összeg, egy műszaki becsléssel meghatározott összeg.
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Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselőket, hogy tegyék
meg hozzászólásaikat.
Csányi András képviselő:
Ha jól tudja, az állam befagyasztotta az árakat, hatósági árak vannak megállapítva. Ez a
lakosság számára pozitív.
Az aradi víz mikor fog megjelenni Békés megyében?
Krista Péter Alföldvíz Zrt. képviselője:
Ha jól tudja, akkor a tervezés és kivitelezés a megfelelő szakaszban van, kormányközi
egyezményre várnak.
Galambos István képviselő:
A rekonstrukciós javaslatban is szereplő csomópont építés milyen tételekből adódik össze?
Krista Péter Alföldvíz Zrt. képviselője:
A műszaki létesítmény felmérése után tételes költségvetést készítenek, amelynek vagy egy
építészeti és egy gépészeti része.
A szerelvények beépítésénél igyekeznek a jobb minőséget használni.
Ezt követően Kovács Mária polgármester a rekonstrukciós munkákra vonatkozó javaslat
elfogadását kezdeményezi.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

61/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Ecsegfalva
községben 2013.évben elvégzendő Rekonstrukciós javaslatról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt által beterjesztett 2013. évre
vonatkozó rekonstrukciós javaslatot a 2013. évi bérleti díj erejéig,
2.522.000,-Ft összegben kívánja elfogadni.
Megbízza a polgármestert, hogy a rekonstrukciós munkákra
vonatkozó megállapodást kösse meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2013. február 28.
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3. napirendi pont:
Az Önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről beszámoló
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, szociális és gazdasági
bizottság az előterjesztést részletesen megvitatta és megtárgyalásra, valamint elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy a személyi juttatások időarányosan teljesültek. A dologi kiadások magasabb
teljesülése a közmunkaprogram miatt adódott, amely év végére fog időarányosan realizálódni.
Az átadott pénzeszközök tekintetében is időarányos a teljesítés.
Megkéri a pénzügyi ügyintézőket, hogy amennyiben van kiegészítésük, akkor mondják el.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Úgy gondolja, hogy elég részletesen leírt minden az előterjesztésben, inkább a felvetődő
kérdésekre válaszolna.
Galambos István képviselő:
Az idei évi költségvetésben van-e valami „gyenge” pont?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Az idei évi költségvetésben nem lát, hiszen meg lett tervezve, és annak megfelelően
ütemesen haladunk a bevételek és a kiadások vonatkozásában. Inkább a jövő évi költségvetés
az, amit nem lehet látni, még konkrét számokat nem lehet tudni.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményeiket.
Mivel nem volt több hozzászólás, indítványozza a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
62/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves
alakulása:
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A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak
háromnegyed éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Kiadások főösszege
Bevételek főösszege

2012.
Eredeti Módosított
Teljesítés
háromnegyed
előirányzat előirányzat
alakulása
éves teljesítés
199.116
208.636
182.058
87,26 %
199.116
208.636
182.641
87,54 %

1. A 2012. háromnegyed évben teljesített bevételét 182.640.557-ban állapítja meg a
határozat 1. számú melléklete szerint.
2. A 2012. háromnegyed évben teljesített kiadását 182.057.692 Ft-ban állapítja meg a
határozat 2. számú melléklete szerint.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kovács Mária polgármester
(A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
4. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási, szociális és gazdasági
bizottság az előterjesztést részletesen megvitatta és megtárgyalásra, valamint elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
Elmondja, hogy a tervezés alapja a T/7655 sz. törvényjavaslat volt.
Azonban ebben még nagyon „homályosak” a számok. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy
mennyi támogatást kapunk pl. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra,
közvilágítás fenntartására, köztemető fenntartására, vagy közút fenntartására.
A közmunkaprogram jövőre lehetőleg mindenkinek fel lesz ajánlva, és így foglalkoztatást
helyettesítő támogatás folyósítására lehetőség szerint nem kerül sor.
A koncepciót elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
63/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2013. évi Költségvetési koncepcióról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést
elfogadja.
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5. napirendi pont:
Az állattartásról szóló

10/2011.(VII.27.)

sz.

önkormányzati

rendelet

módosítása

Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete szerint.
Elmondja, hogy törvényi változás következtében a mezőgazdasági haszonállattartása
önkormányzati rendeletben nem korlátozható, ezért szükséges a helyi rendeletünkből ezt a
rendelkezést kivenni.
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
19/2012(XI.28.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2011. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
6. napirendi pont:
Kovács Mária telekvásárlási kérelme
Kovács Mária polgármester bejelenti az ügyben érintettségét, és a szavazásban nem kíván
részt venni, majd az ülés vezetését átadja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester részére
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel döntsenek az érintettség elfogadásáról,
valamint a szavazásból történő kizárásról.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
64/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Érintettség bejelentéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács
Mária polgármester a képviselő-testülethez benyújtott kérelme kapcsán
bejelentett érintettségét elfogadja, és dönt a szavazásból történő
kizárásáról.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester felkéri Csányi Andrást a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet.
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Csányi András az Oktatási, szociális és gazdasági bizottság elnöke ismerteti Kovács Mária
kérelmét, melyben 10 db belterületi építési telek megvásárlását kérte.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 20/1990.(X.29.) KT. sz. határozata szerint legalább 2
éve állandó lakással rendelkező ecsegfalvi lakosok részére, nem kövesút mellett 30,-Ft/m2 a
megállapított telekár, így az általa megajánlott 40,-Ft/m2 árat a Bizottság javasolja elfogadni,
és a kérelmezett telkeket részére értékesíteni.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester a Bizottság javaslatának figyelembe vételével kéri a
képviselőket, hogy a kérelemben döntsenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
65/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Kovács Mária ( állandó lakóhely:Dévaványa, Borona u. 20, tartózkodási
hely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 31.) telekvásárlási kérelméről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács
Mária ( állandó lakóhely: 5515 Dévaványa, Borona u. 20, tartózkodási
hely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 31.) részére értékesíti az Ecsegfalva Község
Önkormányzatának tulajdonát képező
- 568 hrsz-ú, 2202 m2 területű,
- 569 hrsz-ú, 2213 m2 területű,
- 570 hrsz-ú, 2230 m2 területű,
- 571 hrsz-ú, 2688 m2 területű,
- 572 hrsz-ú, 2330 m2 területű,
- 574 hrsz-ú, 2628 m2 területű,
- 575 hrsz-ú, 2172 m2 területű,
- 576 hrsz-ú, 2189 m2 területű,
- 577 hrsz-ú, 2175 m2 területű,
- 578 hrsz-ú, 2201 m2 területű
belterületi ingatlanokat.
Az ingatlanok vételára az önkormányzat 20/1990.(X.29.) KT. sz.
határozata alapján 40,-Ft/m2 + ÁFA, összesen: 921.120,-Ft + 248.702,Ft
=
1.169.822,-Ft,
azaz
Egymillió-egyszázhatvankilencezernyolcszázhuszonkettő forint.
Megbízza az alpolgármestert, hogy az önkormányzat nevében nevezettel
az adás-vételi szerződést kösse meg.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester
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Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Kovács Mária
polgármester részére.
7. napirendi pont:
A Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai segítségnyújtás keretében azt
javasolta, hogy a Hulladékgazdálkodási tervet annak súlyára tekintettel rendeleti formában
fogadja el a képviselő-testület.
Ennek érdekében javaslatot tesz a Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló határozat
hatályon kívül helyezésére.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
66/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Határozat hatályon kívül helyezéséről
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 46/2012.(IX.25.) KT. sz.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Ezt követően kezdeményezi a Hulladékgazdálkodási terv rendelettel történő elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testületének
20/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodási tervéről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 13.sz. melléklete tartalmazza.)
8. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár megkeresésében tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvény módosításának rendelkezései szerint
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felül kell vizsgálni az ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi
szolgálatok praxisjoggal érintett egyéni vállalkozó orvosokkal kötött szerződéseket.
(A jegyzőkönyv 10. sz. melléklete szerint.)
Kéri a képviselő-testület megbízását a szerződések felülvizsgálatára és szükség esetén új
szerződések aláírására.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:

67/2012.(XI.27.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szerződések felülvizsgálatáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló
orvosi tevékenységről szóló
2000.évi II. törvény módosítása
rendelkezéseinek figyelembevételével a háziorvosi, gyermekorvos és
fogorvosi szerződések fülvizsgálatát határozza el.
Megbízza a polgármester, hogy szükség esetén a módosított
szerződéseket írja alá.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. december 15.
Következő bejelentésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Alföldvíz Zrt.-vel aláírt
egy szerződés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak mennyi a vagyoneleme, ennek
összege 5.966.153,-Ft nettó értéken. Ez gyarapodásként jelentkezik.
Mivel más tájékoztatás, bejelentés nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a nyilvános
ülést bezárta és zárt ülés tartását rendelte el.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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