EF/60-5/2019. ikt. sz.
Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67
Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@ecsegfalva.hu

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

0

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester , Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester Sárkány Sándor képviselő és Váradi István képviselő
Igazoltan távol van: Galambos István képviselő
Igazolatlanul távol van: Hegyi Ferencné képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a

nyilvános ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármester és Váradi István
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének elfogadásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármesterének járó 2019. évi
szabadságnapok mértékének megállapítása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
4. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
14/2019.(II.13..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 13-án
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének elfogadásáról
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármesterének járó 2019. évi
szabadságnapok mértékének megállapítása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
3. Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
4. Egyebek

1. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének elfogadásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzatának Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést részletesen megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Ezt követően ismerteti az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor
tegyék fel.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester az
önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadásra javasolja.
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2

Kovács Mária polgármester a 2019. évi költségvetés elfogadását követően kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy döntsön a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján
meghatározott saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várhatóan számított összegéről.
Saját bevételnek minősül a
- helyi és települési adóból származó bevétel
- önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
- tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
- bírság, pótlék és díjbevétel
Ecsegfalva Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. Az alábbiakban
javasoljuk elfogadásra a költségvetési évet követően három évre a saját bevételek és az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek számított összegét.
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
15/2019.(II.13..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Stabilitási
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várhatóan számított
összegét a határozat 1. sz. táblázat szerint állapítja meg.
1.számú táblázat
Saját
bevétel
Adósságot
keletkeztető
ügylet
fizetési
kötelezettség

2020
45.000

adatok ezer forintban
2021
2022
45.000
45.000

0

Felelős: Kovács Mária
Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető
Határidő: döntés után
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0

0

2. napirendi pont:
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat Polgármesterének járó 2019. évi
szabadságnapok mértékének megállapítása
Czene Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény – továbbiakban: Kttv. - az alábbiak szerint
rendelkezik a polgármesternek járó szabadság kivételéről:
„ 225/C. § (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Polgármester részére a 2018. évben összesen 39 nap szabadság került megállapításra, mely
2018. december 31-ig fel is lett használva, így 2019. évre áthozott szabadság nincs. A Kttv.
225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
Tekintettel arra, hogy a polgármesternek az előző évről áthozott szabadság nem volt, így a
2019. évre járó szabadság mértékét 39 nap. Figyelembe véve viszont azt a tényt, hogy 2019.
októberében helyhatósági választás kerül kiírásra-melynek pontos ideje még nem ismert, ezért az éves 39 nap arányosítása szükséges, ami január 1-jétől október 31-ig terjedő
időszakra vetítve 32 szabadnapot jelent. Természetesen amennyiben a helyhatósági választás
napja kiírásra kerül, akkor szükséges a megállapított szabadság mértékét is újra felülvizsgálni.
Kéri a képviselő-testület véleméynét, hozzászólását.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
16/2019.(II.13..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy Kovács Mária polgármester esetében a 2018. évre megállapított, de 2018.
december 31-ig ki nem vett szabadság mértéke 0 nap. A polgármester részére
2019. évre megállapított szabadág mértéke időarányosan 32 nap.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester
szabadság- nyilvántartásának naprakész vezetéséről.
Felelős: jegyző
Határidő:folyamatos
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3.

napirendi pont:

Döntés a „Közétkeztetési szolgáltatás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Kovács Mária polgármester átadja a szót Czene Boglárka jegyző részére, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Czene Boglárka jegyző:
Dévaványa Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község Önkormányzata 2018. november 22én „Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. december
11. 10.00 óráig 0 db ajánlatot nyújtottak be.
Döntési javaslat az eljárás eredményéről:
A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak, hogy jelen közbeszerzési eljárást
nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján arra tekintettel, hogy az
eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni
szíveskedjenek!
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak a
„Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben indított Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről
A polgármester ezt követően felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét, s a jelenlévő
képviselők pedig „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak érthető kimondásával
szavazzanak.
Kovács Mária
polgármester
igen
Gaál Marianna
alpolgármester
igen
Csányi András
alpolgármester
igen
Sárkány Sándor
képviselő
igen
Váradi István
képviselő
igen
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő
határozatot:
17/2019.(II.13..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett
ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntést hozza:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Közétkeztetési szolgáltatás” tárgyú uniós értékhatárt elérő eljárásrendben
indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
5

Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
értelemszerű

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 14 óra 50 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Váradi István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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