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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 28-án 1430-kor megtartott nyilvános üléséről

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

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Sebők János tű.őrgy.
2. Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015-ben végzett munkájáról tájékoztató
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
3. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a
szakmai munkájáról
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK intézményvezető
4. Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a helyi építési szabályzat
megalkotása tárgyában
Előadó:Kovács Mária polgármester
5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Vegyes háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. DAREH társulással kötendő hulladékgazdálkodási feladatellátási szerződésről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületekre haszonbérleti árverés kitűzése
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. 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.
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Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
48 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 28-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Sebők János tű.őrgy.
2. Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015-ben végzett munkájáról
tájékoztató
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
3. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a
szakmai munkájáról
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK intézményvezető
4. Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a helyi építési szabályzat
megalkotása tárgyában
Előadó:Kovács Mária polgármester
5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Vegyes háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. DAREH társulással kötendő hulladékgazdálkodási feladat ellátási szerződésről
döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületekre haszonbérleti árverés kitűzése
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Egyebek
1. napirendi pont:
Beszámoló a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről
Kovács Mária polgármester megkéri Sebők János tű.őrgy. parancsnok urat, hogy amennyiben
van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.
Sebők János tű.őrgy. parancsnok:
Úgy gondolja, hogy részletesen leírt mindent a beszámolójában.
A statisztikában 2012-től mutatja ki a tűzoltói beavatkozásokat. Minden területen csökkenés
tapasztalható.
Elmondja, hogy a tűzvédelmi feladatokat a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, míg a
hatósági feladatokat a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el.
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2015. évben két tűzeset volt Ecsegfalván. Szándékosság jelei nem voltak tapasztalhatóak a
tűzesetek kapcsán. Úgy gondolja, hogy ez az év településünk számára csendes évnek
mondható.
Kovács Mária megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselőket, hogy amennyiben van
kérdésük, hozzászólásuk a beszámolóval kapcsolatban, akkor tegyék meg.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
49 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015.
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

év

tűzvédelmi

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. év tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont:
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015-ben végzett munkájáról tájékoztató
Kovács Mária polgármester felkéri Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető urat,
hogy amennyiben a tájékoztatójával kapcsolatban van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.
Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető:
Köszönti az ülésen jelenlévőket. Úgy gondolja, hogy Ő is részletes írásos tájékoztatót
készített.
Tavalyi évben felajánlotta és úgy gondolja, hogy nagy sikerrel valósult meg a lakossági fórum
itt Ecsegfalván. Ezt a lehetőséget most ismét szeretné felajánlani, amennyiben igény van rá.
Ezenkívül szeretné felhívni a figyelmet az önkéntesség szerepére és fontosságára.
Elmondja még, hogy az utóbbi években kb. 6 millió Ft-ot nyertek el pályázatokon,
felkészítésekre, táborokra, ifjúsági versenyekre, eszközbeszerzésre. Ebből vettek 3 db
szivattyút és egyéb eszközöket, amelyek segítik a munkájukat.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2015-ben végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
50 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
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Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

2015.évben

végzett

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015.évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
3. napirendi pont:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a szakmai
munkájáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Baloghné Berényi
Erzsébet intézményvezető, a napirendi pont előadója egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem
tud részt venni.
Elmondja, hogy nagyon aggasztó probléma, hogy kevés a gyereklétszám. Az első
évfolyamban éppen meglett a 8 fő létszám, ami alatt sajnos nem lehet osztályt indítani.
Mindemellett vannak szülők, akik máshová járatják a gyereküket, amit természetesen
megtehet.
Sok olyan gond is van, hogy az önkormányzatnak kell besegíteni az iskolafenntartásába, ami a
KLIK feladata lenne. Az önkormányzat nagyon sok segítséget nyújt még a gyermekek
versenyekre történő utaztatásában is.
Hiányosságként említi, hogy
Ecsegfalván
nincs tagintézményvezető. Ezt már
Intézményvezető Asszony felé is jelezte, akitől azt a választ kapta, hogy az átalakulás során
majd látni fogják, hogy milyen státuszok maradnak meg.
Javasolja, hogy erre a szeptemberi ülésen majd térjenek vissza, illetve az Intézményvezető
Asszonyt is hívják meg.
Kéri a képviselőket, hogy a beszámolót vitassák meg.
Amennyiben nincs hozzászólás, a beszámoló elfogadását javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
51 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ványai Ambrus Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység
szakmai munkájáról és az intézmény működéséről szóló beszámolóját
elfogadja.
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4. napirendi pont:
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a helyi építési szabályzat megalkotása
tárgyában
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.
Elmondja, hogy Ecsegfalva település nem rendelkezik helyi építési szabályzattal és a
hozzákapcsolódó dokumentációkkal. A Képviselő-testület 2014. februárjában a
11/2014.(II.25.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a műszaki dokumentációk elkészíttetése
érdekében keresi a megfelelő anyagi forrást, főleg pályázati lehetőséget, mivel a közel
10.000.000 Ft összegű műszaki tervezés és a hozzá kapcsolódó engedélyezések saját
költségvetés terhére nem finanszírozhatók, mivel az a település finanszírozását
veszélyeztetné. Sajnos az elmúlt években erre vonatkozó plusz forrás nem állt rendelkezésre.
A Békés Megyei Kormányhivatal – továbbiakban: Kormányhivatal - 2016. május 31-én kelt
és június 3-án kézhez vett BE/02/395-1/2016. iktatószámú iratában törvényességi felhívással
élt Ecsegfalva Község Önkormányzatának Polgármestere felé. A törvényességi felhívás
értelmében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (
továbbiakban: Étv.) 13. § (1) bekezdése értelmében: „ Az építés helyi rendjének biztosítása
érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az
azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos,
a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési
szabályzatban kell megállapítania.” Szintén az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontja tartalmazza,
hogy „felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat,
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg” … „a helyi építési szabályzatát.”
A Békés Megyei Kormányhivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva „a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladatés hatáskörökön túl törvényességi felhívással élhet”, amely keretei között vizsgálja az érintett
jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási kötelezettségének
teljesítését. Mindezek alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Ecsegfalva
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. A felhívás értelmében Ecsegfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 tárgyalja meg a törvényességi felhívást, továbbá
 tegyen intézkedéseket a helyi építési szabályzatról szóló rendelet megalkotása
érdekében, illetőleg
 2016. július 15. napjáig hozza meg a rendelet előkészítéséhez szükséges döntéseket.
Több műszaki tervkészítő irodával történt egyeztetést követően hozzávetőlegesen nettó 10-12
millió forintért készítenék el a szükséges anyagokat, ami összegét tekintve viszont már
közbeszerzés köteles.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 15. § (3)
bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra alkalmazandó nemzeti és uniós értékhatárokat
minden évben a költségvetési törvény rögzíti. Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 68-70. §a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzési
értékhatárokat a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakban.
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Nemzeti közbeszerzési értékhatár (kivéve a közszolgáltatói szerződések) a Költségvetési
törvény 68.§ (1) bekezdés alapján – 2016. január 1-től 2016. december 31-ig az alábbi:
Árubeszerzés esetén:
8.000.000,- Ft,
Szolgáltatás esetén:
8.000.000,- Ft,
Építési beruházás esetén:
15.000.000,- Ft.
A Kbt. 5. § (1) bekezdése értelmében:
„E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:
…
c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és
országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a
területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,…”
A Kbt. 42-43. §-a rendelkezik a közbeszerzési tervről és annak tartalmáról az alábbiak szerint:
„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően
haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési
eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a
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szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés
teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra
hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az
ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel
esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig
kell elérhetőnek lennie.”
Kéri hogy az előterjesztést, és a határozati javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni, és a
törvényességi felhívással kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület alakítsa ki.
Amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, kéri, hogy a közbeszerzési tervez fogadják
el.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
52 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2016. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ajánlatkérő vonatkozásában
1.
Az ajánlatkérő neve, címe: Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
2.
A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont];
3.
Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs
4.
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt.
XVII. fejezet harmadik rész.):
1 db 10.000.000,- Ft.
5.
A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba foglalva a
következők:

Szolgáltatás megnevezése

Irányadó eljárásrend, értéke (nettó eFt)
Uniós értékhatárt elérő
Nemzeti értékhatárt
illetve meghaladó
elérő illetve
(2015. évi CXLIII. tv.
meghaladó
VI. fejezet Második
(2015. évi CXLIII.
rész)
törvény XVII. fejezet
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harmadik rész
Ecsegfalva település helyi építési
szabályzatának elkészítése
Szolgáltatás összesen:

---

10.000

---

10.000

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
7.
A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke:
NEMLEGES
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való
közzétételéről.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Határidő:
azonnal
6.

Ezt követően a polgármester kéri, hogy a helyi te3lepülésrendezési terv elkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására adjanak megbízást.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
53 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Szatmári
Péter ügyvédet a helyi településrendezési terv elkészítésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelősök:
Kovács Mária polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont:
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a nemzetgazdasági
miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C.
törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.
A költségvetési törvény 2. melléklet III. 5.a) pont szerinti támogatásban részesülő települési
önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve- a gyermekétkeztetés feladatát társulásban
ellátó önkormányzatok esetén- a társulás székhelye szerint települési önkormányzatot is.
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A Pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású és
működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítőtálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése
érdekében.
Pályázati alcélok:
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése
a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,
b) új konyha létesítésével
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével, akadálymentesítésével,
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával,
akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.
A Pályázó a d) pont szerinti célra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az a)-c)
pontok valamelyikére is pályázik. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az
étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalni kell, hogy a beruházás
megvalósítását követően kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását. A pályázati
alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető
támogatás.
A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől
függ. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési
jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Ecsegfalva Község
Önkormányzat esetében a fentiek alapján az egy lakosra jutó adóerő képessége: 8.890
Ft/fő, így a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a fejlesztési költség (28.056.426,Ft) 5%-a, azaz 1.402.821,- Ft.
Pályázat benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 29-e 16 óra,
- papír alapon történő benyújtása: 2016. június 30-a.
E határidők elmulasztása jogvesztő.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Kéri, hogy szavazzanak.

határozati

A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
54 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont
szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására igény nyújt be.
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A képviselő testület vállalja a fejlesztéshez szükséges saját forrást, azaz az
1.402.821,-Ft-ot.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2016. június 29.
6. napirendi pont:
Vegyes háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntéshozatal
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy A vegyes háziorvosi körzet működtetése 2014.
augusztus 1. napjától hatályos BE-02R/012/02836-2/2014. engedélyszámon Ecsegfalva
Község Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató feladata.
A betöltetlen háziorvosi szolgálatot Dr. Gyergyói László háziorvos, helyettesítését Dr. Kórizs
Tamás és Dr. Bencze Miklós orvosok látják el.
Az eltelt időszakban a rendelés folyamatosan és zavartalanul folyt.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a
betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítés útján ellátható, de az egy éven túl helyettesítéssel
ellátott praxis a jogszabályban meghatározott fix összegű díj 60 %-ára jogosult.
A Dr. Gyergyói László háziorvos jelezte, hogy további helyettesként be kívánja vonni Dr.
Kovács Géza háziorvost.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és Dr. Kovács Géza
orvos, mint a vegyes háziorvosi körzet további helyettesítőjéről dönteni szíveskedjen.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
55 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
betöltetlen vegyes háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladatait a BE02R/012/02836-2/2014. számú engedélyben foglalt háziorvosok mellett Dr.
Kovács Géza háziorvos is lássa el.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy bejelentés tegyen a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala Ártámogatási és
Finanszírozási Osztály felé.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon
el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
értelem szerint

7. napirendi pont:
DAREH társulással kötendő hulladékgazdálkodási feladat ellátási szerződésről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Dél-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a
továbbiakban: DAREH Társulás) nevében Dávid Zoltán elnök úr megkereste
önkormányzatunkat, kérve az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási szerződés
jóváhagyását.
A Képviselő-testület 2016. június 20.-án tartott ülésén fenti tárgyú előterjesztés tárgyalását
döntés meghozatala nélkül elnapolta.
Az Önkormányzat alapító tagja a DAREH Társulásnak. A települési önkormányzatok
képviselő-testületei abból a célból hozták létre a DAREH Társulást, hogy a települési szilárd
hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítményeket hozzanak
létre és azokat közösen üzemeltessék. A DAREH Társulás taggyűlése 2013-ban
üzemeltetési koncepciót fogadott el, melynek lényege az ún. „vegyes modell” szerinti
működés. Ennek értelmében a jelenlegi szolgáltató végzi a hulladék gyűjtését és
szállítását, a számlázási és az ügyfélszolgálati feladatokat pedig a központi szolgáltató látja
el. A DAREH Társulás taggyűlése 2015. október 8-án elfogadta a részletesen kidolgozott
üzemeltetési koncepciót, mely szerint a jelenlegi közszolgáltatók az üzemeltetésben részt
vesznek.
Az elfogadott működési modellhez a DAREH Társulás létrehozta DAREH Bázis Nonprofit
Zrt-t, mely a társulás területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében képződő
hulladék átvételére, gyűjtésére, szállítására, kezelésre, valamint a projekt keretében
megvalósult létesítmények és eszközök üzemeltetésére közbeszerzési eljárásokat hirdetett.
A DAREH Társulás területén jelenleg hulladékgazdálkodási tevékenységet végző
közszolgáltatók tevékenységével az önkormányzatok általában elégedettek, a közszolgáltatást
a jövőben is általuk kívánják ellátni. Ennek ellenére a DAREH Bázis NZrt. a közbeszerzési
eljárásokban olyan alkalmassági követelményeket írt elő, melyeknek egyetlen közszolgáltató
sem tud megfelelni. A DAREH Bázis NZrt. által indított közbeszerzési eljárások
jogszerűtlenül kerületek kiírásra, mivel a hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát az
önkormányzatok nem adták át a DAREH Társulás számára, ezért azokat a Zrt. visszavonta.
Amennyiben az önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát átadják a
Társulás számára, várhatóan a DAREH Bázis NZrt. hasonló tartalmú közbeszerzéseket fog
kiírni, így a térség hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására a jelenleg megfelelő
szolgáltatást nyújtó, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságoknak nem lesz lehetőségük.
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A DAREH Bázis Nzrt. által indított közbeszerzési eljárások rávilágítottak arra, hogy a
DAREH Társulás munkaszervezete, valamint a DAREH Bázis Nzrt. az üzemeltetési
koncepciót nem a térség településeinek érdekeit is figyelembe véve akarja megvalósítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 19. pontja az Önkormányzat kötelező feladataként nevesíti a
hulladékgazdálkodást. Amennyiben a képviselő-testület úgy döntene, hogy a
hulladékgazdálkodási feladat ellátásának jogát átruházza a DAREH Társulásra, úgy
elveszítené a közszolgáltató kijelölésének jogát és ez – a jelenlegi működési modellt alapul
véve – semmi esetre sem szolgálja az Önkormányzat és polgárainak érdekeit.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási
szerződés feltételrendszerét ne fogadja el.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
56 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ruházza át a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási feladat ellátásának
jogát a Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: DAREH Társulás) és ennek
értelmében nem köt feladat-ellátási szerződést e közszolgáltatás tárgyában a
DAREH Társulással.
A Képviselő-testület abban az esetben tárgyalja újra a fenti feladat
átruházásának kérdését, amennyiben a DAREH Társulás a Taggyűlése által
elfogadott „vegyes üzemeltetési modell” szerint folytatja a működését és alakítja
ki a hulladékgazdálkodás üzemeltetésének rendszerét, munkaszervezete útján
kidolgozza a jelenlegi közszolgáltatók üzemeltetésben való közreműködésének
lehetőségeit.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
2016. június 30.

8. napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületekre haszonbérleti árverés kitűzése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a képviselő- testület
2016. március 9. napján tartott rendkívüli ülésén 22/2016. (III.9.) KT számú határozatával
döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező földterületeket haszonbérlet útján kívánja
hasznosítani. A 2016. március 23-án és a 2016. május 4-én tartott földárverésen ez részben
megtörtént. Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterületi ingatlanok jelentős része új
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haszonbérlők tulajdonába került. Az árveréseken megmaradt területeket önkormányzatunk
újabb földárverésen kívánja haszonbérbe adni, melyre 2016. július 19-én kerül sor.
A megmaradt földterületekre javaslom az induló licit értékét 60.000 Ft/ha + Áfa árban
meghatározni.
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
57 /2016. (VI.28.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező, az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete,
illetve Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testületének 22/2016. (III.9.)
Kt. számú határozatában foglaltak szerint az önkormányzat tulajdonát képező2016. május 4-i földárverés során megmaradt – termőföldeket a jelen határozat
mellékletét képező hirdetményben foglaltaknak megfelelően haszonbérbeadás
útján kívánja hasznosítani.
A képviselő- testület az induló licitet 60.000 Ft/ha + ÁFA árban határozza meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: a hirdetmény közzététele tekintetében haladéktalanul, a
vagyonhasznosítási eljárás lefolytatása tekintetében pedig az árverési
hirdetményben foglaltaknak megfelelően.
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1550-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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