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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 15-én 13 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi
ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Sárkány Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Döntéshozatal a Körös – Berettyó Térségéért Egyesület alapításával kapcsolatosan
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
45 /2016. (VI.15.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 15-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Döntéshozatal a Körös – Berettyó Térségéért Egyesület alapításával kapcsolatosan
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Egyebek
1. napirendi pont:
Döntéshozatal a Körös – Berettyó Térségéért Egyesület alapításával kapcsolatosan
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Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Az EMMI a Közösségi
Központok által érintett települések és kistérségük fejlesztése érdekében egyesületek
létrehozását tűzte ki feladatként. Az EMMI célja, hogy a folyamatban lévő Operatív
Programok mellett plusz források bevonásával segítse a térség fejlődését, a Közösségi
Központok működését. A források bevonásával olyan projektek létrehozása a cél, amely
hosszú távon munkahelyek létrehozását biztosítja, csökkentve ezáltal a mikro regionális
térségek munkanélküliségi problémáját. A projektek meghatározásánál a folyamatban való
gondolkodás, az egymásra épülés kiemelt feladat, mivel az Európai Unió is ezeket támogatja.
A Közösségi Központokban történne a projektek elvárásainak megfelelő munkaerő képzése.
Az egyesület létrehozásával biztosítja a megfelelő érdekképviseletet, amely
folyamatosan reagál az adott mikro regionális térséget érintő problémákra, és aktívan
közreműködik annak felzárkóztatásában. Az egyesület 10 tag megalakulásával jöhet létre,
amelynek tagja lehet önkormányzat, civil szervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezet vagy természetes személy, aki aktív közreműködésével hozzájárul a
hátrányos helyzetű kistérség fejlesztéséhez.
Az Egyesület célja, tevékenysége: Az Egyesület célja a „kedvezményezett” járás és
települései fejlődésének, valamint a térségi szereplők (gazdasági, önkormányzati, non-profit)
együttműködésének szakmai és tudományos eszközökkel történő segítése, az egyes területi
szereplők térségi összefogásának elősegítése, fejlesztési tevékenységek, képzések és
programok támogatása, színvonalas megvalósítása. Cél az Egyesületi tagok érdekeinek
szakmai és gazdasági képviselete, munkahelyteremtés, szakképzés támogatása.
Javasolja a képviselő-testület számára, hogy alapító tagként lépjenek be a Körös –
Berettyó Térségéért Egyesületbe.
Aki egyetért az elhangzottakkal, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
46/2016. (VI.15.) Kt. sz. határozat:
1. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy alapító
tagként belép a Körös – Berettyó Térségéért Egyesületbe, elfogadja és magára
nézve kötelezőnek tekinti annak Alapszabályát.
2. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesület működéséhez
2.000,- Ft/hó tagdíjat biztosít a 2015. évi maradvány terhére.
3. Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Polgármesterét arra, hogy az Önkormányzatot az Egyesületben teljes jogkörrel
képviselje, valamint felhatalmazza valamennyi dokumentum aláírására, jognyilatkozat
megtételére.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Melléklet: alapszabály
2. napirendi pont:
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
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Kovács Mária polgármester átadja a szót Szarka Andrea aljegyzőnek, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Szarka Andrea aljegyző:
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza:
13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint
a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján jogosult
dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.
Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a
lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján).
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást, és javasolja, hogy a képviselő-testület
2016. július 18-től 2016. augusztus 21-ig, illetve 2016. december 19-től 2017. január 1-ig
rendelje el az igazgatási szünetet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, egyhangúlag 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016.(VI.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést - Képviselő-testület 2/2016.(I.12) Kt. számú
döntése figyelembevétel – 2016. január 31. napjával felmondta.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes ellátására a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-t jelölte ki közérdekű közszolgáltatóként. Az ideiglenes ellátás időtartama az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 2017. január 31. napjáig szól.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés
megkötése.
Az önkormányzat - az ideiglenes kijelöléstől függetlenül – köteles gondoskodni a
közszolgáltató mielőbb történő kiválasztásáról.
A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására
közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint:
- nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt.
alkalmazási körébe,
- vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti
kivételi körbe esik;
A Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontjának figyelembevételével a Kbt. szabályait nem kell
alkalmazni az önkormányzatnak (ajánlatkérő) olyan jogi személlyel kötött szerződésére,
amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez
hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak
stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves
nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel)
vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő
szerződések teljesítéséből származik;
Az ecsegfalvai közérdekű szolgáltatásra kijelölt Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2. Cégjegyzékszám: 04-09-007188 tagjai,
mint ajánlatkérők megfelelnek a fenti közbeszerzési kritériumnak.
Ecsegfalva Község Önkormányzata a társaság tagjaként mint ajánlatkérő szintén mentesülne a
közbeszerzési szabályok figyelembevétele alól.
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Az előzetes egyeztetések során Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről Toldi Balázs
polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy nem szándékoznak elzárkózni 1%-nyi üzletrész
eladásától amennyiben Ecsegfalva Önkormányzata tulajdonrészt kívánna vásárolni.
Az üzletrész eladásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult
dönteni a vételi szándék benyújtását követően.
Aki egyetért az elhangzottakkal, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
47/2016. (VI.15.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi
szándékát fejezi ki a Gyomaközszolg Kft. felé 1%-os, 250.000,-Ft mértékű
üzletrész megvásárlása céljából.
A Képviselő-testület megkeresi Gyomaendrőd Város Önkormányzatát a
250.000,-Ft mértékű üzletrész eladása érdekében.
Az üzletrész megvásárlásának fedezetét a 2016. évi költségvetési rendelet
tartalék sora biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi szándék
bejelentésére, és az adásvétellel kapcsolatos jogügyletek lebonyolítására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2016. július 5.
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1350-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Szarka Andrea
aljegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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