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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 8,00 órakor
tartott üléséről.
Testületi ülés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. Polgármesteri Hivatal
tanácskozóterme.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Ludányi Csaba, Maksa
László Győző, Tóthné Kis Krisztina képviselők.
Polgármesteri Hivatal részéről: Kovácsné Hegedűs Klára jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné
Meghívott vendég: Juhász János Hatvan Város Rendőrkapitánya, Tomcsányi Andrea
hatvan Város Rendőrkapitányság munkatársa, Vég Szabolcs KMB megbízott, Ádám Zsolt
polgárőr parancsnok.
Maksa Mátyás polgármester:
Köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van, így azt megnyitom. Két
képviselő Szűcs Tamás és Maksa Tamás jelezte munkahelyi elfoglaltság miatti
távolmaradását. Külön köszöntöm Kovácsné Hegedűs Klára jegyzőt, Juhász János
rendőrkapitány urat és a meghívott vendégeinket. A mai napon rendkívüli ülést kellett volna
tartani, de az éves rendes ülést hoztam inkább előre, hogy ne kelljen a képviselőknek
kétszer is szabadságot kivenni. Kifogásolták, hogy későn kapták meg az anyagot, sajnos
még így sem volt teljes, mert még a mai nap reggelén is érkezett anyag a pályázatokhoz.
Van-e a napirenddel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem a
meghívóban szereplő napirend elfogadását!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2015. /VI.8./ határozata
A képviselő-testület a 2015. június 8-i ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Juhász János Hatvan Város rendőrkapitánya
Ádám Zsolt Ecsédi Polgárőr parancsnok
2./ Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola működtetői feladatainak átadása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./ Pályázat út és járdaépítésre
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014.évi tevékenységéről
Előadó: Kovácsné Hegedűs Klára jegyző
5./ Az egészségügyi körzetekről szóló rendelet módosítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
6./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
7./ Az Ecsédi Motoros Egyesület és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány közös
kérelme
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
8./ Hulladékszállítási szerződés megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
9./ Önkormányzati ingatlan bérbeadása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
10./ Aglária Mezőgazdasági Kft. kérelme
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
11./ Óvodavezető vezetői pótlékának megállapítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
12./ Indítványok, bejelentések
Napirend előtti felszólalás:
Maksa László Győző képviselő:
Azzal kapcsolatban reagálnék, hogy a mai napra került az ülés. A másik két kolléga olyan
pozícióban van, hogy nem tudták már módosítani a szabadságukat. Az SZMSZ rendelkezik
arról, hogy három nappal előbb meg kell, hogy kapjuk az anyagot.
Maksa Mátyás polgármester:
A május 30-i gyermeknapon és a július 4-i koszorúzáson sem láttam egyik képviselőt, és önt
sem, pedig a munkarend még 2014. évben elfogadásra került.. Én beszéltem Szűcs Tamás
képviselővel, aki elmondta, hogy támogatja a pályázatokat. Én azt akartam, hogy ne legyen
hetente ülés, ne keljen kétszer is szabadságot kivenni, ezt Szűcs Tamás is támogatta. Ha
hirtelen kell valamiben döntést hozni, akkor sajnos rendkívüli ülést kell tartani és ott nincs az,
hogy három nappal előtte anyag megy a képviselőknek. Maksa képviselő úr önnek az
önkormányzat elleni feljelentése nem korrekt. Ön képviselő úr össze-vissza hazudozik, és
ebből próbál profitálni. A képviselő-testületi ülésen elhangzottak nem mehetnek ki, és sok
esetben olyanokat hallok vissza, amit csak az tudhat, aki jelen volt az ülésen, ez titoktartást
követel, ön megsérti az esküjét. Szólnék egy pár szót a sportpályáról is. Azért amiért nem
vállalta senki sem a sportpályán a büfé üzemeltetését az nem az én hibám. Ha van egy
csőtörés, akkor igen is zárjuk el a csapot és jó gazda módjára tevékenykedjünk nem pedig
úgy, hogy az önkormányzat majd kifizeti a számlákat, és nem számít semmi. Maksa
képviselő úr először a saját háza táján nézzen szét, ha olyat állít, hogy törvénysértést
követtünk el. Van egy jegyzőnk, és ha törvénysértést észlel majd ő fog szólni. Önök törvényt
sértenek, amikor a sportpályán a belépőjegyekről nem adnak nyugtát. Hogy kinek milyen a
szakképzettsége azt a sport klubnál kellene először megnézni, de említhetném, a
táncoktatást is.
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Ön öt éve mióta képviselő, csak feljelentget, ezáltal erkölcsi, és anyagi kárt okoz az
önkormányzatnak. Felszólítom, hogy ne okozzon több erkölcsi és anyagi kárt ezután, tegyen
le róla vagy mondjon le a képviselőségről. Mielőtt feljelentést tesz, először a saját háza táján
tegyen rendet. A sport klubnál, ha gondom lesz azt nem önnel, hanem az elnök úrral fogom
megbeszélni. Tudunk együtt működni az elnök úrral, és ha baj van, majd akkor azt ő
elmondja. Mit tett Ön azért, hogy Ecséden tornaterem legyen, mert mindenhol azt mondja,
hogy ön építi. Az ülések nyilvánosak, de ha ön felvételt akar készíteni, akkor, kérem, azt
előre jelezze, tájékoztassa képviselő társait. Maga engem mindenhol csak szid, bírál, de
még semmit sem tett a falu érdekében mióta képviselő. Én úgy gondolom nem követtem el
törvénysértést, és ezután sem fogok, mindig a törvény szellemében járok el.
Maksa László Győző képviselő:
Elnézést kérek a vendégektől, de erre nem számítottam. A feljelentés valójában nem
feljelentés, csak egy állásfoglalást kértem. A képviselőnek ez a lehetősége meg van, hogy a
törvényesség felé forduljon állásfoglalás kérés miatt. A SZMSZ-el kapcsolatban az volt a
kifogásom, hogy mint megválasztott képviselő nem tehetek indítványt. A Sport kör SZMSZ-ét
én készítettem el. A polgármester úr azt mondta, hogy csak egyszerű elnökségi tag vagyok,
én 5. tagként, mint tiszteletbeli elnök úgy szerepelek. A sport öltözőnél igen is sok a
hiányosság. A Péter József Alapítvány önálló szervezetként működik és az
önkormányzatnak nincs köze ahhoz, hogy milyen oktatókkal dolgozunk. Az óvodások
oktatását is végzett oktató végzi. A koszorúzáson azért nem vettem rész, mert a feleségem
állami kitüntetésben részesült és a kitüntetés átadása erre az időpontra esett. A tornateremre
az előző polgármester Süki Lóránt idején volt lehetőség, de ő nem volt hajlandó ülésre hozni.
Még a szakemberek is itt voltak és felmértek mindent. Ez olyan szinten működött, amit nem
lehetett nem tudni. Még az egyházat is be akartuk vonni, de akkor nem volt olyan testület, aki
tárgyalt volna erről. Én most is azt mondom, ha bárhol tudok segíteni szívesen felajánlom a
segítségemet, de polgármester úr ezt elutasította, mondván az államtitkár úrral személyesen
tartja a kapcsolatot ebben az ügyben.
Maksa Mátyás polgármester:
Most már úgy gondolom, térjünk át a napirend tárgyalására.

I.

NAPIREND

- Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Juhász János Hatvan Város Rendőrkapitánya

Juhász János Hatvan Város Rendőrkapitánya:
Köszöntök mindenkit. A kiküldött beszámoló részletesen tartalmazza a rendőrség
eredményét. Ezek az adatok nincsenek kozmetikázva. A településen minden nap
megjelennek a járőrök, ezáltal csökkentek is a bűntények számai. További cél ezen
eredmények megtartása. Ecséden viszonylagos csend van, nincsenek kiugró
bűncselekmények. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az
Önkormányzat és a Polgárőrség segítségét. A rendőrségnek nagyon jó kapcsolata van a
helyi polgárőrséggel. Havi koordinációs értekezleten cserélnek eszmét. Köszönöm még
egyszer a munkájukat. Kérem, hogy a jövőben is támogassák munkákat.
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Maksa László Győző képviselő:
Nekem csak dicséretem lenne. A településen tartott ellenőrzések és a mérő autó kint léte
úgy látom visszatartó erő.
Juhász János Hatvan Város Rendőrkapitánya:
Valóban így van, minden héten értékeljük a helyzetet. Mindenről kapunk jelzést. Az hogy
mikor jövünk a településre, a váratlan jelleget fenn tartjuk.
Maksa Mátyás polgármester:
Ez egy 2-3 éve tartó program. Jól működik, de most van egy kis probléma fémlopások
történnek a településen, két visszaeső személlyel. Jó lenne, ha a felvásárlót többször
ellenőriznék, és ha nincs engedélye, akkor beszüntettetnék ez irányú tevékenységét.
Megköszönöm a kaptány úr a Hatvani Rendőrség, Vég Szabolcs KMB megbízott 2014. évi
munkáját. Köszönöm a kollégák gyereknapi kutyás bemutatóját. Megköszönöm a
Polgárőrség munkáját is, nagyon sokat segítenek a rendezvényeinken, szinte minden
rendezvényt ők biztosítanak.
Van-e még valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs aki a
közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 2014. évi rendőrségi beszámolót és az Ecsédi
Polgárőrség 2014. évi beszámolóját elfogadja az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló 2014. évi beszámolókat megtárgyalta és elfogadta.

II.

NAPIREND

- Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola működtetői feladatainak átadása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A testülettől volt egy felhatalmazásom, hogy folytassak tárgyalásokat az iskola működtetői
feladatainak átadása tárgyában. Beszéltem Kocsis Sándor plébánossal, Jagodics István
KLIKK vezetővel és az iskolaigazgató asszonnyal is ez ügyben. Az igazgató asszony is
egyetértett azzal, hogy adjuk át a KLIKK-nek a működtetést. A testület, ha az átadás mellett
dönt, akkor a testületi határozatot a holnapi napon el kell küldenünk a kincstár felé. Ez még
nem a végleges átadás még ezután is lehet rajta módosítani, ha mégis úgy dönt a testület,
hogy vállalja a működtetést. Van egy javaslat önök előtt, van-e ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése?
Maksa László Győző képviselő:
Ha szeptember 1-i nappal lenne átadva a KLIKK-nek az költségvetési módosítást
eredményez majd? Ha a KLIKK lesz az üzemeltető, akkor tőlünk is kérhetnek hozzájárulást?
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Maksa Mátyás polgármester:
Ezt a határozatot most elküldjük a kincstárhoz, utána megmondják, hogy kell-e működési
hozzájárulást fizetni, és ha kell mennyit, majd ez után meglátjuk, hogy tudjuk-e ezt vállalni.
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző:
Ez a határidő jogvesztő, ezt most meg kell tennünk, és majd utána még tudunk rajta
módosítani, ha úgy látjuk.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs aki
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, az kézfenntartással szavazzon!
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A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltakat figyelembe véve úgy döntött, hogy
az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola működtetését 2015. szeptember 1.
naptól átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: polgármester

III.

NAPIREND

- Pályázat út és járdaépítésre
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság./
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és támogatja a pályázat beadását. A beadási határidő
a mai napon lejár ezért is volt fontos ez az ülés. A pályázat keretében aszfalt réteggel lenne
borítva az Akácfa és Tabán utca teljes járda hossza, az Akácfa utca 2-26-ig terjedő
útszakasza. Ez egy nagyon jó lehetőség, amit szerintem kár lenne nem kihasználni.
Amennyiben megkapjuk a támogatást akkor a 95%-os támogatásba esünk bele. Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2015. /VI.8./ határozata

1. Ecséd Községi Önkormányzat támogatási pályázatot nyújt be a Magyarország 2015.évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa),ac) és ad)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A Támogatási pályázat az 1 b) pályázati alcélra vonatkozik, az alábbi járdák és utak
felújítására irányul:

Ecséd községben, Akácfa utca járda felújítási munkáinak végzése. Akácfa utca 66-tól
88-ig
Ecséd községben, Akácfa utca járda felújítási munkáinak végzése. Akácfa utca 2-től
117-ig
Ecséd községben, Akácfa utca járda felújítási munkáinak végzése. Akácfa utca 131-től
118-ig – Tabán utcától óvodáig

Akácfa út felújítása 2-től 26-ig

Ecséd községben, Tabán utca járda felújítási munkáinak végzése 2-től 60-ig
Beruházási összköltség
támogatás

17 628 045
14 983 838

önerő:

2 644 207

2. Ecséd Községi Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges 2 644 207.- Ft saját erőt a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő Testület felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a támogatási pályázat
benyújtására, nyertesség esetén pedig a megvalósításhoz szükséges szerződések
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva/
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
Az iskola és az egészségügyi kombinát külső felújításra már kaptunk pénzt, most pedig
lehetőség lenne egy újabb pályázat beadására Szabó Zsolt államtitkár úr közreműködésével
a Gondozási Központ, Központi Konyha és a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
korszerűsítésére. Az anyag a mai napon érkezett és úgy gondolom ez még menni fog.
Maksa László Győző képviselő:
Igazából ez már egy megnyert dolog, összeg szerint mennyit jelent? Igazából ez egy
nyílászáró csere és egy külső felújítás az tető csere az nem szerepel benne?
Maksa Mátyás polgármester:
150 millió forintot kapunk rá. A tető héjazat csere most nem lehetséges, az egy másik
pályázati lehetőség lesz majd. Ez a mostani pályázat az önkormányzatnak nem kerül
pénzébe, ezért is kellene megpályázni, és nem kihagyni ezt a lehetőséget. Két határozatot
kell hozni az egyik, hogy pályázatot kívánunk benyújtani a KEOP-2015-5.7.0
azonosítószámú pályázatra, a másik határozat pedig az, hogy közbeszerzési eljárást
indítunk az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2015-5.7.0
azonosító számú pályázati felhívásra, a 1357/2015 (VI.2.) Korm. határozat 4. Sz.
mellékletében nevesített Gondozási Központ (Ecséd, Szabadság út 147), Központi
Konyha (Ecséd, Szabadság u. 155.) és az Ecsédi Polgármesteri Hivatal (Ecséd,
Szabadság u. 139.) épületek energetikai korszerűsítése céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesterét a
pályázat benyújtásával és a beruházással kapcsolatos teendők elvégzésére, a
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2015. /VI.8./ határozata
1. Ecséd Községi Önkormányzat a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú pályázat
keretében feltételes közbeszerzési eljárást indít az alábbi tárgyú építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztása érdekében.
„Gondozási Központ, Központi Konyha és Ecsédi Polgármesteri Hivatal épületeinek
energetikai fejlesztése”
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2. A Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek:
- Kajdócsi Jenő, közbeszerzés tárgya szerinti szakértő
- Lieber Istvánné, pénzügyi szakértő
- Selmeczi Attila, jogi szakértő
3. A közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti, hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdés szerint.
4. A közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel
ajánlattételre:
1) VivaPalazzo Kft. (7800 Siklós, Szentkút utca 34., képviseli: Kapitány Zoltán,
elérhetősége: info@vivapalazzo.hu);
2) BA-TU Építőipari Kft. (7030 Paks, Dobó István út 15. sz., képviseli: Balogh
József, elérhetősége: batu@ba-tu.hu;
3) MEDIBAU Kft. (1015 Budapest, Batthyány utca 34. képviseli: Somorjai Gábor,
elérhetősége: gabor.somorjai@gmail.com);
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Útfelújításra van betervezve 45 millió forint, amibe nem csak az Arany János, Nyárfa,
Bercsényi Miklós, Toldi Miklós utca és a Táncsics Mihály utca egy részének járdaszakasz
felújítása fér bele, hanem a Nagyköz útfelületének 4 cm aszfaltréteggel történő borítása is.
Kaptam rá egy árajánlatot, és a közbeszerzésbe is bátorkodtam beletenni. Ahhoz, hogy a
munkálatokat el tudjuk végezni ahhoz azonban, kell a testület hozzájárulása is. Van-e ezzel
kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs, aki hozzájárul ahhoz, hogy az Ecséd
belterület 1337 hrsz-ú önkormányzati út (Nagyközt) 4cm vastag aszfalt réteggel kerüljön
felújításra, a tartalékalap terhére az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd
belterület 1337 hrsz-ú önkormányzati út (Nagyközt) 4cm vastag aszfalt
réteggel kerüljön felújításra. A felújítás költségeit a 2015. évi költségvetésben
biztosítja
Felkéri a polgármestert a munkálatok ellátásával összefüggő feladatok
ellátására és a szerződések aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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IV.

NAPIREND

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A jegyző elkészítette a hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló
ügytípusonként, statisztikai adatokkal kiegészítve mutatja be a hivatal 2014. évi
tevékenységét. Van-e a beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs
kérem a beszámoló elfogadását!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsédi Polgármesteri
Hivatal 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta,
és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

V.

NAPIREND

- Az Egészségügyi körzetekről szóló rendelet módosítása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A képviselő-testület a februári ülésen úgy döntött, hogy 2015. március 31. nappal a két
védőnői körzetet megszünteti és április 1. naptól egy védőnői körzetet tart fenn. A védőnői
körzet módosítása miatt szükségessé vált az egészségügyi körzetekről szóló önkormányzati
rendelet módosítása. Van-e a rendeletmódosítással kapcsolatban valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, aki elfogadja, az egészségügyi körzetekről szóló rendelet módosítását,
az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az egészségügyi körzeteiről szóló 7/2013 (VI.6.) önkormányzati
rendeletét módosításáról szóló 11/2015. (VI.9.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
fogadja el:
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Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az egészségügyi körzetekről szóló 7/2013. (VI.06.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló 11/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi körzetekről
szóló 7/2013. (VI.06.) önkormányzati rendeletének 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:
„(3) A védőnői ellátás körzete Ecséd község teljes közigazgatási területe.”
2.§ (1) Hatályát veszti az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
egészségügyi körzetekről szóló 7/2013. (VI.06.) önkormányzati rendeletének 2.§ (3)
bekezdése.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Maksa Mátyás
polgármester

Kihirdettem: 2015 év június

hó 9. nap

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

VI.

NAPIREND

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet
megalkotása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./
-

Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
Az államháztartásról szóló törvény szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy
rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Az
önkormányzat ilyen tárgyú rendeletet még nem alkotott. A rendelet szabályai kiterjednek az
önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt
pénzeszközök vonatkozásában. Van-e a rendelet tervezettel kapcsolatban valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, a kiadások készpénzben történő teljesítésének
eseteiről szóló rendelet tervezetet az kézfenntartással szavazzon!

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló
12/2015. (VI.9.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint fogadja el:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (VI.9.) rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének
szabályairól
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Ecséd Községi Önkormányzatra, valamint az általa irányított
és fenntartott költségvetési szervekre.
2.§ (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalást.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott
esetekben kerülhet sor.
3.§ (1) A költségvetési szerveknél – a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottaknak
megfelelően – az alábbi esetekben igényelhető készpénzfelvétel, illetve készpénzes kifizetés
a házipénztárból:
a) bér- és személyi jellegű kifizetések:
a. eseti megbízási díj, jutalom,
b. polgármester költségtérítése,
b) intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai,
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) alkalmazottak munkába járásával kapcsolatos utazási költségtérítés,
f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
i) munkaruha vásárlásra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek
kiadásai,
j) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,
k) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
l) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
m) önkormányzat vagy polgármester által nyújtott rendkívüli elismerés címén teljesített
kiadás,
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n) természetes személy részére visszatérített túlfizetés (kölcsöntörlesztés, térítési és
bérleti díj)
o) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester
egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
4.§ (1) E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően történő kiadások teljesítésénél kell
alkalmazni.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Kihirdettem: 2015. év június hó 9. nap.

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

VII.

NAPIREND

Az Ecsédi Motoros Egyesület és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna
Alapítvány közös kérelme
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva./
-

Előadó: Maksa Mátyás polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
A Motoros búcsú előtt egy nappal adták be kérelmüket. Én akkor kimentem és
megtekintettem az utat, de nem igazán találtam rajta nagy kátyúkat. Én azt javaslom, hogy
ha a most folyamatban lévő útfelújításokba belefér, akkor elvégeztetem a kátyúzási
feladatokat.

VIII.
-

NAPIREND

Hulladékszállítási szerződés megtárgyalása
/ Tájékoztató jellegű /

Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
A hulladékszállítási szerződés megkötésére már kaptam felhatalmazást a képviselőtestülettől. A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft-vel folytattam tárgyalásokat. Egy szerződés tervezet lett elküldve melyet most
tanulmányoznak.
A szerződés határozott időre 2015. július 1-től 2016. december 31. napjáig szólna. A
szállítási nap módosulni fog áttevődik a szerdai napra. A szállítási díjak nem változnak.

IX.
-

NAPIREND

Önkormányzati ingatlan bérbeadása
/ Koszorúsné Boér Tünde kérelme/

Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Koszorúsné Boér Tünde Mária kérelmet nyújtott be a most megüresedett Akácfa utca 123.
szám alatti 4. számú lakásra bérbe szeretné venni. Kérelmét azzal indokolta, hogy a férje és
közte megromlott a kapcsolat és válófélben vannak. Az ingatlan, amiben eddig laktak pedig a
férj tulajdonában van. Javasolnám, hogy csak egy fél évre adjuk ki, mert mi lesz, ha esetleg
nem tudja fizetni a lakbért. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
aki elfogadja, hogy Koszorúsné Boér Tünde Mária Ecséd, Szabadság utca 146. szám alatti
lakosnak adjuk bérbe az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti 4. számú lakást határozott
időre 2015. június 15-től 2015. december 31-ig az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd,
Akácfa utca 123. szám alatti 4. számú 68 m2 alapterületű önkormányzati
tulajdonú lakást 416Ft/m2/hó megfizetése mellett határozott időre 2015. június
15-től 2015. december 31-ig bérbe adja Koszorúsné Boér Tünde Mária
részére. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

X.
-

NAPIREND

Aglária Mezőgazdasági Kft. kérelme
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
Az Aglária Mezőgazdasági Kft. kérelmet nyújtott be az Aglária pince melletti földút
megvásárlására. A terület egy részén régóta fák állnak, valamint a pincéhez vezető lejáró is
ráépült. Ez a terület útként nem funkcionál, az út a mellette lévő 06/156 hrsz-ú terület.
Ahhoz, hogy ezt a területet el tudjuk adni először át kell minősíteni a területet, majd ki kell
venni a forgalomképtelen ingatlanok közül és a forgalomképesbe át kell tenni, és csak
ezután lehet majd eladni. Ez három határozatot fog eredményezni. Az eladással
kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez az ár, amit ők meghatároztak igen csekély szerintem
egy háromszázezer forintot kérjünk érte. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs akkor először az átminősítésről döntsünk! Aki egyetért azzal, hogy az
Ecséd külterület 028 hrsz-ú „kivett közút” művelési ágú ingatlant „major” művelési ággá
változtassuk, az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2015. /VI.8./ határozata
1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecséd Községi Önkormányzat
tulajdonát képező természetben Ecséd külterület 028 hrsz-ú 1089 m2 területű „kivett
közút” művelési ágú ingatlan „major” művelési ágra történő átminősítését támogatja.
2. Felkéri a Földhivatalt az átminősítés végrehajtására. Az átminősítés költségét a
tartalékalapból biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a művelési ág megváltozásával
összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért a 028 hrsz. alatt nyilvántartott „major” megnevezésű ingatlan forgalomképtelen
törzsvagyonból történő kivonásához és a forgalomképes törzsvagyonba tételéhez az
kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő 028 hrsz. alatt nyilvántartott „major” megnevezésű ingatlan
1089 m2 területének forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonásához és
egyben a forgalomképes törzsvagyonba történő át helyezéséhez hozzájárul.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 028 hrsz-ú „major” megnevezésű ingatlant értékesítsük az Aglária
Kft.-nek 300.000,-Ft vételárért az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2015. /VI.8./ határozata
1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévő természetben Ecséd külterület 028 hrsz-ú „major”
megnevezésű ingatlanát az Aglária Mezőgazdasági Kft-nek értékesíti.
2. Az ingatlan vételárát 300.000,-Ft-ban határozza meg.
3. Az Önkormányzat az adásvételi szerződésben tulajdonjog fenntartást, vagy
jelzálogjog bejegyzését köti ki a teljes vételár kiegyenlítéséig.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eladással kapcsolatos
feladatok ellátásával és az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

XI.
-

NAPIREND

Óvodavezető vezetői pótlékának megállapítása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A köznevelési törvény rendelkezik az óvodavezető és helyettesének járó pótlék mértékéről.
A minimál pótlékot mindenképpen meg kell adni, de pluszba ettől el is lehet térni. Én
javaslom, hogy a megbízott és a kinevezett vezető is kapja meg a minimum pótlékot.
Ludányi Csaba képviselő:
Én is a minimum pótlékot javaslom, erről legyen egy határozat.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, javaslom, hogy két határozatban
döntsünk az egyikben a megbízott a másikban pedig a kinevezett vezető pótlékát határozzuk
meg. Aki egyetért abban, hogy a megbízott óvodavezető pótlékát a törvény által előírt
minimum %-ban határozza meg a testület a 2015. évre, az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

199

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hegedűs
Csabáné megbízott óvodavezető pótlékát a törvény által előírt minimum %ban határozza meg kinevezésének visszavonásáig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Aki egyetért abban, hogy a kinevezett óvodavezető pótlékát a törvény által előírt minimum
%-ban határozza meg a testület a 2015. évre, az kézfenntartással szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2015. /VI.8./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nagy
Lászlóné kinevezett óvodavezető pótlékát a törvény által előírt minimum %ban határozza meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

-

XII.
NAPIREND
Indítványok, bejelentések

Maksa Mátyás polgármester:
Érkezett egy kérelem a Vöröskereszttől. Minden évben támogatta az önkormányzat két fő
szociálisan hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását. Erről a képviselő-testületnek a
zárt ülésen kellene dönteni.
Tóthné Kis Krisztina képviselő:
A tábor június 22-én kezdődik. Hatvanban lesz. Kirándulásokat szerveznek a Mátrába
Sástóra és lesznek kézműves foglalkozások is.
Maksa Mátyás polgármester:
Az előző ülésen döntés született egy mobil garázs építéséről a Gondozási Központ udvarán
ez még nem készült el.
Az iskolában a hátsó tetőszerkezet igen rossz állapotban van. A felújítás során szeretnék
ennek a javítására is sort keríteni. Ezt meg kell csináltatni, mert hiába szigetelünk le, ha a
tető meg beázik. Az orvosi rendelő felújítása július hónapban fog elindulni. Van-e még
valakinek kérdése, ha nincs a nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.
kmft.
Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

200

