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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 2-án 8,30 órakor
tartott üléséről.
Testületi ülés helye: Ecséd Községi Önkormányzat Tanácskozóterme 3013 Ecséd,
Szabadság utca 139.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Dobos Tibor, Ludányi
Csaba, Maksa László Győző, Tóthné Kis Krisztina, Zeke Péter képviselők.
Ecsédi Polgármesteri Hivatal részéről: Nagy Lászlóné megbízott jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné
Maksa Mátyás polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van, így azt
megnyitja. Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, amennyiben
nincs, kéri a napirend elfogadását.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 2-ai ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./A 225/2015.(XI.27.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül
helyezése.
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
2./ Ecsédi Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./ Térítési díjak megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ Civil szervezetek támogatásának megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
5./ Ecsédi Sport Klub támogatásának megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
6./ Péter József Népművészeti Alapítvány támogatásának megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
7./ Utcanévtáblák kihelyezésének megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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8./ Betelepítési kvóta elutasításának megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
9./Az ecsédi Orvosi Rendelő belső átépítésére benyújtandó pályázat
megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
10. Egyebek

I.

NAPIREND
 A 225/2015. (XI.27.) számú önkormányzati határozat hatályon
kívül helyezése

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A képviselő-testület hozott a novemberi ülésén egy-egy határozatot arról, hogy az
önkormányzati ingatlanok bérleti díjait, a temetőhasználati díjat és a közterület használati
díjat 2016.01.01-től az infláció mértékével emeli meg. A KSH adatai alapján az infláció
mértéke 0,8-0,9% között mozog. Ez annyira alacsony összeg, hogy nincs értelme az
emelésnek, ezért is kellene a 225/2015. (XI.17.) illetve a 224/2015 (XI.17.) és a 226/2015.
(XI.17.) határozatokat hatályon kívül helyezni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Maksa László Győző képviselő:
Én változatlan formában hagynám.
Maksa Mátyás polgármester:
Ahol szerződésben van az évenkénti infláció, mint a COOP és a Posta, ott természetesen
megmarad. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati ingatlanok bérleti
díjai, a temetőben a temetési helyek és az újraváltás díjai, valamint a közterület használati
díjak tárgyában hozott határozatát hatályon kívül helyezzük, az kézfelemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2016. /II.2./ határozata

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy a
225/2015.(XI.17.) számú és az önkormányzati ingatlanok bérleti díjai
2016.01.01-től tárgyú, a 226/2015.(XI.17.) számú a közterület használati díjak
2016.01.01-től tárgyú, valamint a 224/2015. (XI.17.) számú a temetőben a
temetési helyek és az újraváltás díjai 2016. évben tárgyú határozatát, hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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II.

NAPIREND

 Ecsédi Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Az Alapító okiratot a törvényi változások miatt kell módosítani. 2016. január 1-jétől változtak
a kormányzati funkció kódok és ezeket át kell vezetni. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek
kérdése? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az Ecsédi Gondozási Központ Alapító
okiratában átvezetésre kerüljenek a megváltozott kormányzati funkció kódok, az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet)
módosításáról szóló 44/2015. (XII.30) rendelet alapján, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (a
továbbiakban: Ávr.)167/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével
bekövetkezett változás miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból
indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre. Ezen
változások az Ecsédi Gondozási Központ alapító okiratában is átvezetésre kerülnek
az alábbiak szerint:


kormányzati funkció kód: 102030- Idősek, demens betegek nappali ellátása helyett
 kormányzati funkció kód: 102031- Idősek nappali ellátása
 kormányzati funkció kód: 102032- Demens betegek nappali ellátása



A törzskönyvi jogi személy kormányzati funkció kódja, mely 2015. december 31-ével
törlésre került:
 kormányzati funkció kód:107054- Családsegítés



2016. január 1-jétől több új kormányzati funkció kód került bevezetésre, főleg a
szociális és gyermekvédelmi területen. Az Ecsédi Gondozási Központ
alaptevékenységéhez tartozó kormányzati funkció, az alábbiak szerint változott a
kormányzati funkciószámhoz tartozóan:
 kormányzati funkció kód: 104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Határidő: 2016. február 3.
Felelős: polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
A törvényi változás következtében az Ecsédi Gondozási Központ feladatellátása tekintetében
kettévált az idősek nappali ellátása, és a demens betegek nappali ellátása. Így az alapító
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okiratból szükséges törölni a demens betegek nappali ellátása funkciót, mivel nincs ilyen
beteg ellátottjuk, illetve nem rendelkezik az intézmény ezen feladatellátás személyi és tárgyi
feltételeivel. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az
alapító okiratból kikerüljön a demens betegek ellátása az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecsédi
Gondozási Központ alapító okiratából törlésre kerül a 102032- Demens betegek
nappali ellátása funkció.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy az intézmény alapító okiratából ez
a kormányzati funkció törlésre kerüljön.
Határidő: 2016. február 3.
Felelős: polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Az Ecsédi Gondozási Központ Szakmai Programja is megváltozott, itt is át kellett vezetni az
új kormányzati funkció kódot, valamint megváltozott az intézmény elnevezése és ezt is
rögzíteni kell a dokumentumban. Ezekkel a módosításokkal teljes körűen megfelel a szakmai
program a törvényi előírásoknak. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki
elfogadja az Ecsédi Gondozási Központ módosított Szakmai Programját, az kézemeléssel
szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecsédi
Gondozási Központ módosított Szakmai Programját elfogadja.
Határidő: 2016. február 3.
Felelős: polgármester

III.

NAPIREND
 Térítési díjak megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
Nem javasolnám a térítési díjak emelését. Az Ecsédi Gondozási Központnál külön válik a
házi segítségnyújtás és gondozás. Januártól, ha pl. gyógyszert íratnak fel, vagy csekket
adnak fel az idős gondozott helyett, akkor ezután is ki kell fizetni az óradíjat. Ha több lesz a
gondozottunk, akkor létszámot is kell emelni, mert egy gondozó csak napi öt gondozottat
láthat el.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a házi
segítségnyújtás, valamint a szociális étkezés és annak szállítási költségei 2016. évben ne
változzanak, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a házi
segítségnyújtás, valamint a szociális étkezés és annak szállítási költségei
2016. évben nem változnak.
Maksa Mátyás polgármester:
A gyermekétkeztetésnél, a vendégétkezésnél valamint a vendégétkezés kiszállításánál sem
javasolnám a térítési díjak változtatását 2016. évben. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a gyermekétkezés, a vendégétkezés valamint a
vendégétkezés kiszállítási díja 2016. évben ne változzon, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
gyermekétkezés, vendégétkezés és a vendégétkezés kiszállítás térítési díjai
2016. évben nem változnak.

IV.

NAPIREND
 Civil szervezetek támogatásának megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy javaslat?
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Maksa László Győző képviselő:
Nem találtam ezt az anyagot. Igazából mi az elképzelés, mert ennek is van pénzügyi
vonzata, ha támogatjuk a civil szervezeteket.
Maksa Mátyás polgármester:
A képviselő-testületnek kell dönteni először, hogy adunk-e támogatást vagy nem. Először
állást kell foglalni, hogy milyen formában támogassuk a civil szervezeteket. Javaslom
pályázat kiírását. A civil szféra támogatására 350 ezer forint van a költségvetésben.
Maksa László Győző képviselő:
Én 1 millió forintot javasolnék.
Maksa Mátyás polgármester:
Most mondtam képviselő úr, hogy a 2016. évre a költségvetésben 350 ezer forint van
betervezve. Nincs rá több. Elmondom azt is, hogy ebben az évben azok a civil szervezetek,
akik a 2015-ös évben kapott támogatási összeggel nem számoltak el, a 2016. évben nem
kaphatnak támogatást. A képviselő-testület hozta ezt a döntést, hogy az adott év január 31ig el kell számolni. Van egy rendeletünk is erről. Azt javaslom, írjunk ki egy pályázatot, és aki
pályázni akar, az adja be a projekt adatlapot március 31-ig, és a képviselő-testület a
következő testületi ülésen majd dönt a támogatások odaítéléséről 350 ezer forint erejéig.
Zeke Péter képviselő:
Az elszámolást nem lehetne-e módosítani, hogy ne essenek ki ezek a civil szervezetek sem
a támogatásból? A polgárőrségnél, ha a támogatástól való elesés veszélyezteti a működést,
akkor sem lehet ezt visszavonni?
Maksa Mátyás polgármester:
Ez közpénz volt ezzel el kellett volna számolniuk. Ilyen döntést nem hozhatunk. Én
beszéltem a polgárőr parancsnokkal és kértem, hogy adják le az elszámolást. Van-e még
ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a 2016. évre a
civil szervezetek támogatására pályázat legyen kiírva, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a civil
szervezetek támogatására 2016. évre pályázatot ír ki.
Felkéri a jegyzőt a pályázati kiírás elkészítésére.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: jegyző

V.

NAPIREND
 Ecsédi Sport Klub támogatásának megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
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Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A sportklub, ha igényli, átadhatjuk vagyonkezelésbe az ecsédi sportpályát és a sportöltözőt.
Ebben az esetben át kell íratni a mérő órákat.
Zeke Péter képviselő:
Miből fogják kifizetni a számlákat, vagy legyen ez az ő gondjuk?
Maksa Mátyás polgármester:
Először tárgyalásokat kell lefolytatni, hogy egyáltalán kérik-e vagyonkezelésbe vagy nem.
Addig mi fizetjük a számlákat.
Maksa László Győző képviselő:
Én javaslom a határozati javaslat elfogadását, és majd a sportklub vezetése eldönti, hogy
van-e rá fedezete.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az ecsédi
sportpályát és sportöltözőt határozatlan időre az Ecsédi Sport Klub vagyonkezelésébe adjuk,
és a polgármester folytasson tárgyalásokat a vagyonkezelésbe adásról, illetve eredményes
tárgyalás esetén az erre vonatkozó megállapodást megkösse, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd
belterület 222/1 és a 222/2 hrsz. alatt lévő sportpályát határozatlan időre az
Ecsédi Sport Klub vagyonkezelésébe adja.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a fentiekben leírt ingatlan
vagyonkezelésbe adásáról szóló tárgyalás lefolytatására, valamint a
vagyonkezelésről szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

VI.

NAPIREND
 Péter József
megtárgyalása

Népművészeti

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
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Alapítvány

támogatásának

Maksa Mátyás polgármester:
A civilszféra szerepvállalásának a település életében történő elősegítéséhez javaslom a
Művelődési Ház vagyonkezelésbe adását a Péter József Népművészeti Alapítványnak.
Olyan állapotban kell majd nekik visszaadni amilyenben megkapták. A táncpróbáikat úgy is
ott tartják. Az önkormányzat rendezvényei lebonyolítására továbbra is igényt tart az Ecsédi
Művelődési Házra, mely igényt az esetleges megállapodásban rögzíti.
Maksa László Győző képviselő:
A Művelődési Házban működnek különböző klubok. Velük mi lesz, erre milyen jogi forma
van?
Maksa Mátyás polgármester:
A civil szerveződések máshol fogják akkor megtartani a foglalkozásaikat. Volt már erre példa
máskor is.
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
Akkor most valamilyen formában kizárjuk a lakosságot a kulturális rendezvényekből? A 3-4
önkormányzati rendezvényen kívül akkor mást ott nem lehet majd tartani? Gondolok én
olyanra, hogy bábszínházi előadást akarok szervezni a gyerekeknek, akkor el kell kérnem a
Művelődési Házat? A költségeket nekem kell majd fizetni, vagy a költség az alapítványt érinti
és ők kiszámlázzák ezt nekem?
Maksa Mátyás polgármester:
A programjaink azok a Művelődési Házban maradnának, ha rendezvényt akarunk ott tartani,
akkor át kell adniuk arra az időre. Az alapítványi bálokra egy évben egyszer ingyen kell
átadni. Testületi döntés van arról, hogy nem lehet belépős rendezvényt tartani. Az, hogy
milyen alapon és feltételekkel adjuk át az megállapodás tárgyát képezi, és szerződésben
lesz rögzítve. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy
az ecsédi Művelődési Házat (Ecséd, Dózsa György utca 16. szám alatti és 1030 hrsz-ú
ingatlant) vagyonkezelésbe adjuk a Péter József Népművészeti Alapítványnak, és a
polgármester folytasson tárgyalásokat a vagyonkezelésbe adásról, illetve eredményes
tárgyalás esetén a vagyonkezelésről szóló megállapodást megkösse, az kézemeléssel
szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ecséd
Dózsa György utca 16. szám alatt lévő és 1030 hrsz-ú Művelődési Házat
határozatlan időre a Péter József Népművészeti Alapítvány vagyonkezelésébe
adja.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a fentiekben leírt ingatlan
vagyonkezelésbe adásáról szóló tárgyalás lefolytatására, valamint a
megállapodás megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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VII.

NAPIREND
 Utcanévtáblák kihelyezésének megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Szükségessé vált a településen új tájékoztató és utcanév táblák elhelyezése, a már
meglévők felújítása, illetve cseréje. Sokszor jeleznek felém a mentők és a tűzoltók, hogy
nincsenek meg mindenhol az utcanév táblák, és ez nehezíti a bajbajutottakhoz való
kiérkezést. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és javasolta új tájékoztató és utcanév táblák
elhelyezését. Kb. 150-200 db tábla kell majd, ennek a költsége többszázezer forint lesz. El
kell azon is gondolkodni, hogy a 3,5 t összsúlyt meghaladó járműveket ki kellene tiltani az
Ecséd Községi Önkormányzat előtti utcaszakaszról, csak a menetrend szerinti buszokat
kellene beengedni. Erre azért van szükség, mert a szövetkezetnél lévő híd már igen rossz
állapotban van. Erről a forgalmi rend változásról, később is dönthetünk majd. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy Ecséd Község belterületén
tájékoztató és utcanév táblák kerüljenek kihelyezésre a hatékony tájékozódás érdekében az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Ecséd község
belterületén tájékoztató- és utcanév táblákat helyez el, a hatékony tájékozódás
elősegítése érdekében. Ennek költségét a tartalékalapból fedezi.
Felhatalmazza Maksa
kihelyeztetésére.

Mátyás

polgármestert

a

táblák

elkészíttetésére,

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
VIII.

NAPIREND
 Betelepítési kvóta elutasításának megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Szükségessé vált a betelepítési kvótával szembeni kiállásunk határozatba foglalása és a
kormány számára történő megküldése. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat?
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és

Maksa László Győző képviselő:
Teljes mértékben egyetértek és javaslom a határozati javaslat elfogadását. Erősíteni kell a
kormányt.
Zeke Péter képviselő:
Én is támogatom ezt a javaslatot.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a
betelepítési kvóta elutasítását az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát, mivel az jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát, a terrorveszélyt. A betelepítés veszélyezteti a kultúránk
fennmaradását, mindennapjaink biztonságát. Mindemellett vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maksa
Mátyás polgármestert, hogy a betelepítési kvóta elutasításáról szóló
határozatot juttassa el a kormány részére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

IX.

NAPIREND
 Az ecsédi orvosi rendelő belső átépítésére benyújtandó
pályázat megtárgyalása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében Ecséd 40 millió
forint támogatást kapott az iskola tetőszerkezetének felújítására, és az orvosi rendelő
felújítására. A támogatás tartalmára vonatkozóan módosítás lett benyújtva a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, melyben az orvosi rendelő belső felújítása lett
eszközölve. Amennyiben ez a módosítási kérelem kedvezőtlen elbírálást kap, javaslom, egy
új pályázat benyújtását az orvosi rendelő átépítésére. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
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Maksa László Győző képviselő:
Amint látom ez egy 100% támogatottságú projekt. Akkor milyen költségek merülhetnek fel? A
pályázatban leírtakat nem tudjuk megvalósítani, vagy olyan dolgot csinálunk, ami nincs
benne a pályázatban?
Maksa Mátyás polgármester:
Az ÁFA nem tudom benne lesz-e? Azt sem tudom, hogy a fűtéskorszerűsítést is tartalmazzae, vagy például a védőnőhöz szükséges eszközfejlesztés benne van-e. Nagy szükség van a
belső felújításra, mert ha ez nem valósul meg akkor az ÁNTSZ sem fog engedélyt adni a
további működésre. Nincs meg a megfelelő m2. A villanyhálózatot is át kell vezetékezni, mert
már az is nagyon elavult. Az egész épület igen rossz állapotban van, ez még az 1960-as
években épült, és azóta nem sok fejlesztés lett rajta eszközölve. A Pénzügyi Bizottság is
megtárgyalta és javasolta az új pályázat benyújtását. Valószínű, hogy utófinanszírozott lesz
a pályázat, ezért az önkormányzatnak fejlesztési hitelt kell felvenni.
Maksa László Győző képviselő:
Én is javaslom a pályázat benyújtását, de a szükséges pénzeszközök fedezetét szerintem az
elnyert támogatás után tárgyaljuk újra.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, először felteszem szavazásra
Maksa László Győző képviselő úr javaslatát. Aki egyetért azzal, hogy nyújtsunk be
pályázatot az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti orvosi rendelő belső felújítására és
tetőhéjazatának cseréjére, és ha a megítélt támogatási összeg a fejlesztés megvalósítását
nem fedezi, akkor a szükséges pénzeszközről majd akkor döntsünk az kézemeléssel
szavazzon!
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Maksa László Győző képviselő úr
javaslatát 2 igen és 5 nem szavazat arányában nem támogatja.
Aki egyetért azzal, hogy nyújtsunk be pályázatot az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti
orvosi rendelő belső felújítására és tetőhéjazat cseréjére, valamint ha a megítélt támogatási
összeg nem fedezi a költségeket, akkor azt a tartalékalap terhére biztosítsa, az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti orvosi rendelő
belső felújítására, tetőhéjazatának cseréjére.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és
pozitív elbírálás esetén az abban foglalt munkálatokat elvégeztesse.
A képviselő-testület a polgármestert továbbá felhatalmazza arra, hogy ha a
megítélt támogatási összeg a fejlesztés megvalósítását nem fedezi, a
szükséges pénzeszközt a tartalékalap terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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X.

NAPIREND
 EGYEBEK

1. Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda tornaszobájának megépítéséhez szükséges
benyújtandó pályázat megtárgyalása
/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Lehetőség nyílik pályázat benyújtására óvodai tornaszoba építésére az Ecséd Akácfa utca
131. szám alatti Ecsédi Gyöngyszem Óvodánál. Ez egy lehetőség, javaslom a pályázat
benyújtását. Ebben az esetben sem tudom megmondani, hogy benne lesz-e az ÁFA, illetve,
hogy milyen járulékos költségek merülnek fel. Szükséges egy felhatalmazás, ha a megnyert
összeg nem fedezi a projektet, akkor azt a tartalékalapból tudjuk majd finanszírozni. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolja a pályázat benyújtását.
Maksa László Győző képviselő:
Ha a pályázat megjelenik márciusban, akkor meg kellene vizsgálni, hogy egy orvosi szoba
kialakítása is nem férne-e bele. Mi az elképzelés, hová lenne megépítve, miben
gondolkodunk?
Maksa Mátyás polgármester:
A pályázati kiírás még nem jelent meg. Az ígéret csak tornaszobára van. Ezt kapjuk, mást
nem lehet. Azt, hogy még mit szeretnénk, azt felejtsük el. Van-e még ezzel kapcsolatban
kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy pályázatot nyújtsunk be az Ecsédi
Gyöngyszem Óvoda tornaszobájának megépítésére az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be az Ecséd, Akácfa utca 131. szám alatti Ecsédi
Gyöngyszem Óvoda tornaszobájának megépítésére.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, a pályázat benyújtására, és
pozitív elbírálás esetén az abban foglalt fejlesztést megvalósítására.
A képviselő-testület a polgármestert továbbá felhatalmazza arra, hogy ha a
megítélt támogatási összeg a projekt megvalósítását nem fedezi, a szükséges
pénzeszközt a tartalékalap terhére biztosítsa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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2. Csapadék vízelvezető
megtárgyalása

árok

kiépítésére

vonatkozó

pályázat

benyújtásának

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. /
Előterjesztő: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Lehetőség nyílik a csapadék-vízelvezetés pályázati úton történő kiépítésére. Lehetőségem
lenne 100-120 millió forintot szerezni erre a fejlesztésre. Egyébként nagyon kevés pénz van
erre. A Kossuth utca és a Szabadság utca valamint a Marx és Ady Endre utca csapadékvízelvezetését lehetne ebből az összegből megoldani. Javaslom, adjuk be a pályázatot, és
majd meglátjuk, hogy megkapjuk-e a támogatást. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Maksa László Győző képviselő:
Ez egy 100 milliós nagyságrendű pályázat, ez már súrolja a közbeszerzés határát.
Meghívással vagy közbeszereztetni kell. Nem lehetne-e leválasztani, hogy ha nyerünk csak
utána döntsünk a további költségekről.
Maksa Mátyás polgármester:
2016. évtől az önkormányzat csak egy Nonprofit Kft-én keresztül nyújthat be pályázatot.
Először adjuk be, és nyerjük meg. A döntésre most van lehetőség, vagy nem tudjuk
megoldani. Van-e még ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki
elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot a csapadékvíz elvezető árok kiépítésére, az
kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be csapadék-vízelvezető árkok kiépítésére az alábbi utakon:







Szabadság utca 1-170.
Kossuth Lajos utca 1-280.
Marx Károly utca 2-13
Ady Endre utca 1-20
332 hrsz-ú és a 275 hrsz-ú út /Malom köz/
709 hrsz-ú közút

Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, és
pozitív elbírálás esetén az abban foglalt fejlesztést megvalósítsa.
A Képviselő-testület a polgármestert továbbá felhatalmazza arra, hogy ha a
megítélt támogatási összeg a projekt megvalósítását nem fedezi, a szükséges
pénzeszközt a tartalékalap terhére biztosítsa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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3. Szabadság utca 74. szám alatti ingatlan bérbeadása
/ Szóbeli előterjesztés./
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Volt egy szóbeli lakáskérelem a Szabadság utca 74. szám alatti ingatlanra, de még írásban
nem érkezett meg. Ha a képviselő-testület ad rá felhatalmazást, akkor kiadom a lakást és a
határozatot az áprilisi ülésen majd meghozzuk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs, aki támogatja a Szabadság utca 74. szám alatti ingatlan bérbeadást
utólagos tájékoztatással az kézemeléssel szavazzon!
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan támogatja az Ecséd,
Szabadság utca 74. szám alatti ingatlan bérbeadását utólagos tájékoztatással.

4. Ukrajnai település támogatása
/ Szóbeli előterjesztés./
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
Lehetőség van támogatni egy Ukrajnai magyar lakta települést. Javaslom, hogy 200 ezer Ft.
értékben vásárolt tartós élelmiszerrel támogassuk.
Maksa László Győző képviselő:
Én is támogatom az ötletet, és javasolnám az élelmiszer formában történő támogatást.
Zeke Péter képviselő:
Mikorra jutna ez ki hozzájuk?
Maksa Mátyás polgármester:
Erről még tájékozódnom kell, hogy mikor és hová tudjuk kivinni. Van-e még ezzel
kapcsolatban kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy az Ecséd Községi
Önkormányzat 200 ezer Ft erejéig tartós élelmiszer formájában támogasson egy ukrajnai
magyarlakta települést, az kézemeléssel szavazzon!
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2016. /II.2./ határozata
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 200.000,Ft erejéig támogatja az ukrajnai Visk magyarlakta települést.
A támogatást tartós élelmiszer formájában nyújtja. A támogatás fedezetét a
tartalékalap terhére biztosítja.
Felhatalmazza Maksa Mátyás polgármestert a támogatás eljuttatására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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5. Egyebek
Zeke Péter képviselő:
Tűzifával kapcsolatban kérdezném. Az utcánkban lakó személy mondta, hogy hiába adott be
szociális tűzifára támogatást, azt nem kapta meg. Három gyereket nevel, igen szegény
körülmények között. Neki tényleg kellene a segítség.
Maksa Mátyás polgármester:
Azért nem kapott, mert egy család egy évben csak egyszer kaphat szociális tűzifát. Be kell
adnia egy másik kérelmet települési támogatásra és azt majd elbíráljuk, és ha kell pénzt
adunk, amiből tud majd fát vásárolni.
Maksa László Győző képviselő:
Több alkalommal is felmerült a tornaterem építése. Hol tart most, van-e valamilyen
előrelépés az ügyben? Milyen méretű lesz, lehet-e ezt tudni?
Maksa Mátyás polgármester:
Lobbizni minden nap lobbizok érte, de Heves megyében két tornaterem építését támogatja a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, egyet Erken és egyet Ecséden. Most Erken kezdődtek el a
munkálatok, és ha ott befejezik, akkor kezdődnek nálunk. Jelen állás szerint a mérete
38x18 m lesz.
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
A belső ovinál látok mozgolódást, kerítésépítést. Lett találva egy új funkció az épületnek?
Maksa Mátyás polgármester:
Alpolgármester Úr csak egy óvodánk van, ez az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda az Akácfa utca
131. szám alatt. Új kerítést a Központi Konyha kapott, hogy szebb esztétikusabb legyen.
Nincs új funkció. Van- e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a nyílt ülést bezárom,
és zárt ülést rendelek el.

kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Nagy Lászlóné
mb. jegyző
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