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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 4-én 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a

nyilvános ülésen megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. „Ajánlattétel az Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030
kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközökre” tárgyú beszerzési eljárásra
érkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Hegyi Ferencné képviselő tiszteletdíjának csökkentése
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Éven belüli futamidejű rövidlejáratú hitel felvételéről döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Helyi Választási Bizottság megbízott és póttagjainak megválasztása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. 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 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
22/2019.(IV.04..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019 április 4-én tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. „Ajánlattétel az Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030
kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközökre” tárgyú beszerzési eljárásra
érkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Hegyi Ferencné képviselő tiszteletdíjának csökkentése
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Éven belüli futamidejű rövidlejáratú hitel felvételéről döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. A Helyi Választási Bizottság megbízott és póttagjainak megválasztása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Egyebek

1. napirendi pont:
Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 4/2018.(II.5.) önkormányzati
rendeletével alkotta meg a 2018. évi költségvetését 520.840 e Ft bevétellel kiadással
egyezően.
A rendeletmódosítást leginkább az indokolta, hogy az előirányzatot a teljesített adatokhoz
kellett igazítani.
A mostani rendeletmódosítást leginkább a következők indokolják:
Bevételi oldalon: közhatalmi bevételek, önkormányzat működési támogatása, működési célú
átvett pénzeszköz, maradvány, önkormányzatok felhalmozási bevétele.
Kiadási oldalon: dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú
kiadások, tartalék és beruházási kiadások.
Mindezek figyelembevételével a költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően
652.473 e Ft.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.
A javaslat elfogadásával a 2018. évi költségvetési rendelet fő összege 652.473 e Ft.
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Kéri, mondják el véleményeiket, javaslataikat.
Megállapítja, hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet-tervezetet fogadják el.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (IV.08.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
„Ajánlattétel az Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030
kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközökre” tárgyú beszerzési eljárásra
érkezett ajánlatokról döntés
Kovács Mária polgármester felkéri Ernyes Csilla pályázat író referenst, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Ernyes Csilla pályázat író referens:
Köszönti a képviselő-testületet. Az Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS12016-00030 kódszámú pályázat keretében beszerzendő eszközökre” tárgyú beszerzési
eljárásra érkezett ajánlatok kapcsán elmondja, hogy a működéshez szükséges eszközök
bútorok, informatikai eszközök, konyhai eszközök, játékok stb. beszerzése kapcsán helyi
beszerzési eljárást indítottak. A projekt támogatási szerződésének keretében az
eszközök/bútorok beszerzésének finanszírozása rendelkezésre áll.
Ismerteti, hogy sok eszköz már a közbeszerzési eljárás során beszerzésre került, ezek a
beépített eszközök, berendezések.
Elmondja, hogy egy tálalókonyha is kialakításra kerül, amelynek az eszközei is beszerzésre
kerülnek. A csoportszobák berendezése komplett bútorozással fog megtörténni.
Beszerzésre kerülnek továbbá az öltözők, közlekedők bútorai, stb.
Elmondja, hogy nem volt benne minden a pályázatban 2015-ben, amikor tervezték. A
keretösszeg lehetőséget biztosít a hiányzó eszközök beszerzésére is.
A beszerzési eljárást az elhangzottak figyelembe vételével folytatták le.
Az eljárás során felkért ajánlattevőknek 2019. március 29. (péntek) 9 óráig volt lehetőségük
ajánlataik benyújtására
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A megadott időpontig a felkért ajánlattevők benyújtották ajánlataikat az alábbi tartalommal:
1. Kábel Elektro Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2.)
Ajánlati ár: nettó 12.002.194,-Ft + 3.240.593 (27%-os Áfa) = bruttó 15.242.787,Ft
2. Moldván János egyéni vállalkozó
Ajánlati ár: nettó 11.594.710,- Ft + 3.130.575 (27%-os Áfa) = bruttó 14.725.285,Ft
3. Ugor Emese e.v. (5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 4.)
Ajánlati ár: nettó 11.891.534,- Ft + 3.210.715 (27%-os Áfa) = bruttó
15.102.249,
Kovács Mária polgármester megköszöni Ernyes Csilla pályázatíró referens tájékoztatását
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Moldván János ev.
ajánlatát fogadják el nyertesnek. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
23/2019.(IV.04..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az Új
óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
beszerzendő eszközökre” tárgyában indított helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok
elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ajánlattétel az Új óvoda
épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
beszerzendő eszközökre” tárgyban indított beszerzési eljárásra a Kábel Elektro Kft. (5520
Szeghalom, Szabadság tér 2/2.), a Moldván János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u.
23.) és az Ugor Emese egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 4.)
ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatait érvényesnek és
alkalmasnak nyilvánítja.
2. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az Új
óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
beszerzendő eszközökre” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Moldván
János e.v. (5510 Dévaványa, Móricz Zs. u. 23.) bruttó 14.725.285 Ft összegű ajánlatát
hirdeti ki nyertesnek.
3. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ajánlattétel az
Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázat
beszerzendő eszközökre” tárgyban indított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 kódszámú pályázathoz szükséges
eszközök/bútorok beszerzésének biztosításához szükséges forrást az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének beruházás előirányzata terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
2019. április 10.
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3. napirendi pont:
Hegyi Ferencné képviselő tiszteletdíjának csökkentése
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, amely szerint Ecsegfalva Község
Önkormányzata 2018. december 11-én a 11/2018. (XII.12.) .számú rendeletével elfogadta és
2019. január 1-jétől hatályba is léptette az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (X.22.) önkormányzati rendelet azon módosítását, ami a testületi
ülésektől igazolatlanul távol maradt képviselők esetében tartalmazza az alábbi szankciókat:
„10. §(7) Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület két egymást követő ülésén nem
vesz részt és hiányzását nem igazolja, a soron következő hónaptól kezdődően a tiszteletdíj
50 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult.
(8) A (7) bekezdés rendelkezései alapján megállapított csökkentés hat hónapra szól.
Amennyiben a képviselő ismételten igazolatlanul hiányzik a képviselő-testületi ülésekről
úgy a teljes tiszteletdíj megvonásának van helye a soron következő hónaptól.
(9) A távollétet közvetlenül a polgármesternek kell írásban vagy szóban bejelenteni
legkésőbb az ülés napján 12 óráig.
(10) Képviselő-testületi ülés esetén a távollétet a polgármesternek, vagy távolléte,
akadályoztatása esetén valamelyik alpolgármesternek kell jelezni, aki a hiányzás igazolt
vagy igazolatlan jellegét megállapítja és az ülésen közli.
(11) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak:
a) a keresőképtelenséggel járó betegség,
b) a képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján közfeladat ellátása
céljából történő távollét,
c) foglalkozással összefüggő hivatalos kiküldetés,
d) egyéb méltányolható, rendkívüli nem várt indok.”
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben január 4-én, január 22-én,
január 29-én, február 26-án tartott képviselő-testületi ülést, melyből 2 testületi ülés ( január
29., február 26. rendes, azaz előre tervezhető ülés volt. A felsorolt testületi ülések egyikén
sem vett részt Hegyi Ferencné képviselő és a távolmaradásának okát sem jelezte a fentebb
már beidézett rendeleti előírás szerint. A képviselő-testületi ülésekről a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016 (III.10.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint minden esetben írásos meghívó és testületi anyag került
kiküldésre, amit a képviselő asszony férje át is vett.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 32. § (2) bekezdés i) pontja kimondja, hogy „az önkormányzati képviselő köteles a
testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali
eljárásában részt venni.”
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Mária polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
Aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – meghozta a következő határozatot:

5

24/2019.(IV.04..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hegyi
Ferencné önkormányzati képviselő esetében az önkormányzati képviselők és
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 12/2014 (X.22.) önkormányzati
rendelet 10. § (7)-(8) bekezdése alapján a képviselő-testületi ülésekről történő
igazolatlan távollét miatt a részére korábban megállapított bruttó 38500,-Ft /hó
összegű tiszteletdíj mértékét 2019. május 1-jétől 2019. október 31-ig 50%-al
csökkenti, azaz bruttó 19250,-Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tiszteletdíj csökkentett mértékű
folyósításáról intézkedjen.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2019. május 1. – csökkentett tiszteletdíj megállapítása

4. napirendi pont:
Éven belüli futamidejű rövidlejáratú hitel felvételéről döntéshozatal
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a „ Külterületi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek
beszerzése” VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú projekthez, melyhez a szükséges önerő
biztosítását egyelőre nem tudjuk saját forrásból teljesíteni, mivel a bevételeink nyomós része
csak később kerül jóváírásra, ezért van szüksége önkormányzatunknak rövid lejáratú hitelre.
Előreláthatólag április 15-re lekészült a projekt, az önerő viszont várhatóan augusztus 31-ére
áll a rendelkezésünkre.
Kéri a képviselő-testület véleményét a forgóeszköz hitel igénybevételével kapcsolatosan.
Galambos István képviselő:
A pályázat indítását azért támogatta, mert akkor arról volt szó, hogy önerő biztosítása nem
szükséges. Úgy gondolja, hogy ezt így nem támogatja. Szerinte nem kellene továbbterhelni az
önkormányzat költségvetését.
Nem tartja rossz dolognak egy ilyen beruházás megvalósulását, de úgy gondolja, hogy nem
szolgálja igazán a falu érdekeit.
Kovács Mária polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatát.
25/2019.(IV.04..) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz ,hogy az
Önkormányzat bérleti díj bevétel megelőlegezése érdekében az OTP Bank Nyrt.
intézettől 14.000.000,- Ft összegű rövid lejáratú hitelt vesz igénybe.
A kért rendelkezésre tartási időtartam: szerződéskötéstől 2019.06.30-ig
Hiteldíj fizetés: negyedévente
Az éven belüli futamidejű rövidlejáratú hitel lejárata: 2019.11.30.
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Törlesztés: megelőlegezett bérleti díj bevételek megérkezésekor azonnal,
legkésőbb végső lejárat időpontjában
Biztosíték: óvadék önkormányzat fizetési számláján, óvadék és átvezetési
megbízás önkormányzat helyi adó beszedési számláin, követelésen alapított
zálogjog a megelőlegezett bérleti díj bevétel(ek)re
A képviselő testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére,
valamint a hitel futamideje alatti költségvetésbe való betervezésére.
Az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCIV. tv. 10.§. (stabilitási
törvény) foglaltaknak
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
5. napirendi pont:
A Helyi Választási Bizottság megbízott és póttagjainak megválasztása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene boglárka jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Czene Boglárka jegyző:
A 2019. május 26-ra kiírt Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatosan már
megkezdődtek az előkészületi munkák, többek között a szavazókörök felülvizsgálata is.
Ecsegfalván működő eddigi 2 szavazókörbe eső választópolgárok száma szavazókörönként a
jogszabály által előírt 600 fő választópolgár alá esett. A jogellenes állapot megszűntetése
érdekében szükségessé vált a két szavazókörök összevonása, melyről a Helyi Választási Iroda
3/2019. (II.20.) HVI számon meghozott döntése a település honlapján (www.ecsegfalva.hu)
közlésre is került.
Ez a változás viszont érinti a településen működő szavazatszámláló bizottságok, illetőleg a
helyi választási bizottság munkáját is az alábbiakra tekintettel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint:
„14. § (3) Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság
feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja.”
„23. § A helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt
- tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.”
„24. § (2) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló
bizottságot választani.”
Az összevont két szavazókör a fentebb beidézett jogszabályhely szerint azt eredményezte,
hogy a 2018-as évben megválasztott két szavazatszámláló bizottság az elkövetkezendő
választásokon feladat nélkül marad, mivel egy szavazókör esetében a szavazatszámláló
bizottság munkáját a helyi választási bizottság végezheti csak.
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Tekintettel arra, hogy a 2013. augusztus 29-én megválasztott Helyi Választási Bizottság továbbiakban: HVB - 3 tagból és két póttagból tevődött össze, így szükséges a HVB
létszámát a jogszabályi előíráshoz igazítani, azaz összesen 5 választott és 2 póttagra
kibővíteni.
A jelenlegi HVB tagok vállalták a fentebb bemutatottak ismeretében is a további munkát,
kivéve Harsányi Krisztina póttagot, akik elköltözött Ecsegfalváról és lakcímét is megszűntette
a településen így a jövőben, mint nem helyi lakos már a Ve. 17. §-a alapján nem is vehet részt
a bizottság munkájában.
A fentebb beidézett Ve. 23. §-a alapján az alábbi személyekre tennék javaslatot:
Az Ecsegfalvi Helyi Választási Bizottság választott tagjai (Sebestyén Józsefné, Dr. Egriné
Papp Piroska, Sóti Józsefné ) mellé
- Földvári Zsigmond Lajosné
Ecsegfalva, Kossuth u. 69.
- Sótiné Pócsi Gizella Szilvia
Ecsegfalva, Fő u. 78. ecsegfalvi lakosokat ,
míg a póttagok tekintetében Antal Imréné már megválasztott póttag mellé
- Ramos Boglárka Ecsegfalva, Sirály u. 8.szám alatti lakost javasolom.
A javasolt személyek egyben a megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjai is voltak,
mely tisztségükről már lemondtak.
Kéri, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hozza meg döntését a Helyi Választási Bizottság
tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
26/2019.(IV.04.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az Ecsegfalvi Helyi Választási
Bizottság tagjának
-

Sebestyén Józsefné (Ecsegfalva, Béke u. 40. )
Dr. Egriné Papp Piroska Ecsegfalva, Béke u. 62.)
Sóti Józsefné (Ecsegfalva, Fő u. 93. )
Földvári Zsigmond Lajosné (Ecsegfalva, Kossuth u. 69.)
Sótiné Pócsi Gizella Szilvia (Ecsegfalva, Fő u. 78., )

póttagjának
Antal Imréné (Ecsegfalva, Kossuth u. 5. )
Ramos Boglárka (Ecsegfalva, Sirály u. 8)
lakosokat választja meg.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária
azonnal
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Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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