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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13-án 1430-kor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő
Igazoltan távol van: Galambos István 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 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sárkány Sándor képviselőt és
Hegyi Ferencné
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. Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016.évi tevékenységéről tájékoztatás
Előadó: Dr. Pacsika György Járási Hivatalvezető
2. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A 2017.évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat benyújtásáról döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
7. Járási Startmunka Mintaprogramban való részvételről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
8. Ecsegfalvi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó Kovács Mária polgármester
9. Fazekasné Szeleczki Zita földhasználati jog bejegyzéshez hozzájárulás kérése
Előadó Kovács Mária polgármester
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás végzéséről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
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11. Ivóvízminőségjavító program vagyonátadás-átvételéről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
12. DAREH Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladatellátási szerződés jóváhagyásáról döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
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:
80 /2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.december 13-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016.évi tevékenységéről tájékoztatás
Előadó: Dr. Pacsika György Járási Hivatalvezető
2. A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A 2017.évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat benyújtásáról döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
7. Járási Startmunka Mintaprogramban való részvételről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
8. Ecsegfalvi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó Kovács Mária polgármester
9. Fazekasné Szeleczki Zita földhasználati jog bejegyzéshez hozzájárulás kérése
Előadó Kovács Mária polgármester
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás végzéséről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
11. Ivóvízminőségjavító program vagyonátadás-átvételéről döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
12. DAREH Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladatellátási szerződés jóváhagyásáról döntés
Előadó Kovács Mária polgármester
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1. napirendi pont:
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016.évi tevékenységéről tájékoztatás
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti dr. Pacsika György urat a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatalának vezetőjét, aki azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy szeretne tájékoztatást nyújtani a járási hivatal
2016.évben végzett munkájáról.
Felkéri Hivatalvezető Urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Dr. Pacsika György Járási Hivatalvezető:
Köszöni a lehetőséget arra, hogy egy átfogó képet nyújthat a tevékenységükről.
A jövőben ebből szeretne hagyományt is teremteni, és szeretné , ha munkaprogram szerint
minden évben a Hivatalvezető tájékoztatást nyújthatna az érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek.
Elmondja, hogy 2013 óta léteznek. Általánosságban elmondja, hogy abban is különlegesek
más Járási Hivatalokhoz képest, hogy egy közigazgatási centrumként látják el feladatukat
Gyomaendrődön. A Földhivatali Osztály kivételével egy helyen egy épületben látják el
feladataikat, a Szabadság tér 1. sz. alatt.
Elmondja, hogy egy nagyon jól felépített Hivatalt vett át 2014.évben. Alapvetően elsőfokú
hatósági ügyeket intéznek, ez a fő feladatuk. Ezentúl fontos számukra, hogy minél többet
megmutassanak magukból. Éppen ezért a Dévaványai Hírlapban és a Gyomaendrődi
Hírmondóban minden hónapban egy hírcsokrot adnak le. Kiemelten ajánlja a bekesijarasok.hu
honlapjukat, ahol naprakész információt találhatnak ( ügymenetleírások, ügyfélfogadás,
ügyintézők elérhetősége, stb.).
Elmondja, hogy járási nyílt napot szerveznek a végzős diákoknak. Bemutatják a Hivatalukat.
Járási sportnapjuk lesz, melyet minden évben szeretnének megrendezni. Különböző kulturális
programokban is részt vesznek ( zenei világnap, diák polgármester választás, st.). Ezek mind
olyan tevékenységek, amelyek a hatósági ügyintézésen túl azt szolgálják, hogy erősítsék a
járás szerepét az önkormányzatok, a civil szervezetek, vállalkozások között. Fontosnak tartják
a kommunikációt, minden héten közzéteszik a honalapjukon azokat a legfontosabb
információkat, amelyek a lakosokat érdekelhet. Néhány számadattal érzékelteti az elvégzett
munkájukat. Az első tíz hónap adatai alapján összesen 38422 döntés született. A hivataluk
41142 ügyféllel került kapcsolatba. A járás összlakosság számához viszonyítva (kb. 23000 fő)
is magas ez a szám. 52 fő dolgozik a hivatalban. A közigazgatási rezsicsökkentéssel
kapcsolatban elmondja, hogy 2015 nyarán indult, a lakossági konzultációval. 2016.
januárjától több eljárás illetékmentessé vált. Az ügyfelek ezt nagy örömmel fogadják.
Elmondja, hogy 2016. nyarán ismételten volt egy lakossági felmérés a Kormányablakokban,
hogy melyek azok az eljárások, ahol egyszerűsítéseket, illetve díjmentességeket szeretnének.
Ennek feldolgozása folyamatban van, várható, hogy további rezsicsökkentések lesznek. Ezt
nagyon jó eredménynek tartja.
Nagyvonalakban beszámol az egyes osztályokról.
A Kormányablakról elmondja, hogy elsők voltak a megyében ahol két Kormányablak létesült.
2015. áprilisában Gyomaendrődön, majd 2015. szeptemberében Dévaványán. Azóta már több
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járásban van két Kormányablak. Több, mint 1500 ügytípus van, ami intézhető. Ez azt jelenti,
hogy ennyi ügyben tudnak információt, illetve érdemi segítséget nyújtani.
A két Kormányablakban összesen 17632 ügyfél volt az első tíz hónapban.
Dévaványán 200-250 ügyfél fordul meg hetente. Az ügyek két harmada a klasszikus
okmányirodai ügyek, az egy harmada pedig az ún. továbbítandó ügyek(anyasági ügyek,
családi pótlék, stb.) Örömmel számol be arról, hogy 2016. október 4-én Dévaványán a 10000.
ügyfelet ünnepelték.
A Hatósági és Gyámügyi Osztályról elmondja, hogy a hatósági feladatok azon részén látják
el, amelyet az önkormányzatoktól vettek át. Ezekre az jellemző, hogy egységes, országos jogi
szabályozás van az ügytípusokra.
16 fő állami tisztviselő dolgozik az osztályon.
Az ügysegéd Ecsegfalvára keddi napokon jár ki.
Gyermekvédelem és gyámügy kapcsán elmondja, hogy különösen fontos az osztálynak az a
fajta feladata , amely a jelzőrendszeri tagokkal jó s szakmai kapcsolat, másrészt azokkal a
hatóságokkal, szervezetekkel, pl. gyermekvédelmi központ, szarvasi járási ügyészség,
rendőrség. Dr. Krizsán Anett Osztályvezető Asszony kiválóan kézben tartja. Elmondja, hogy
a gyámügy területén a megyében egy nagyon erős szakmaiságot képviselnek.
A szociális ügyekkel kapcsolatban elmondja, hogy 2015. márciusában 942 ügyet vettek át az
önkormányzatokról. Nagy része a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. A Foglalkoztatási
Osztállyal együtt sikerült lecsökkenteniük. 120 főre.
A Földhivatali Osztállyal kapcsolatban, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésről
elmondja, hogy Ecsegfalvát vonatkozásában 14 helyrajzi szám volt érintett, és mind
rendeződött. Volt földárverés is 2016. évben. a 3 ha feletti földrészleteknél Ecsegfalván 14
helyrajzi szám volt érintett, és ebből 11 elintézett. 3 db-ra még nem érkezett bejegyzési
engedély. 3 ha alattinál összesen járási szinten 170 földrészletből 161 db az elintézett.
Volt még az idén tanyavillamosítás. Több, mint 1000 nyilvántartott tanya van a járásban.
Megköszöni polgármester Asszony segítségét a felmérésben való segítségnyújtásért.
Az Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztályukról elmondja, hogy három járási
illetékességgel működik, Szeghalom, Gyomaendrőd és Szarvas. Nagyon nagy terület, nehéz
összefogni, koordinálni. Ez az év a méhek nyúlós költésrothadása betegségről szólt.. A
fertőzés miatt települési zárlat volt Ecsegfalván és Dévaványán. Komoly kár érte a
méhészeket.
A foglalkoztatási osztályról elmondja, hogy olyan számokkal dolgoznak, ami megyei szinten
is kiemelkedő. E mögött komoly szakmai tudás és munka van.
A közfoglalkoztatás keretében értelmes feladatokat lehet adni. pl. a közfoglalkoztatási
kiállítás és vásár is ezt igazolja vissza. Komoly programban tudnak részt venni. Jövőre a Sajtés Túrófesztivált felhasználják arra, hogy Gyomaendrődön is bemutatkozzanak a járási
közfoglalkoztatottak.
Az első 10 hónapban 2768 volt az érintett álláskeresők száma. Ebből 1816 fő vált
foglalkoztatottá. Ez azt jelenti, hogy közel 66 %-a a regisztráltaknak el tudott helyezkedni.
Végezetül elmondja, hogy KEOP pályázatból felújítás folyik náluk, kb 140 millió Ft-ból, a
Szabadság téri épületben. Teljes nyílászárócsere, napelemes energiapótlás is lesz, ill.
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épületgépészeti felújítás várható. Az épület szigetelése is megtörténik. Bízik benne, hogy
komoly energia megtakarítás lesz kimutatható.
Az új feladatokról: A főosztályoktól új feladatokat kapnak. Békéscsabán egy kis
kormányhivatal fog létrejönni a járási hivatalba. A jelenlegi 187 főről 454 főre bővülnek. Az
összes megyei illetékességű feladat átkerül a békéscsabai járáshoz.
A gyomaendrődi járás meg fogja kapni a jogi segítségnyújtást, és az áldozatsegítés feladatát,
illetve a fogyasztóvédelmi feladatok egy részét. Ezenkívül az Állategészségügyi osztály kap 8
fő húsvizsgálót és 2 fő állatorvost. Összesen 13 fővel fognak bővülni.
Tájékoztatója végén kéri, hogyha bárkinek kérdése van, tegye fel, nagyon szívesen válaszol,
majd békés boldog karácsonyt kíván a jelenlévőknek.
Kovács Mária polgármester megköszöni Hivatalvezető Úr tájékoztatást.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott, el, így a tájékoztató elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
81/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi járási Hivatala 2016.évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
2. napirendi pont:
A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a 2017. évi állami támogatás pontos összegét a
2016. novemberi mutatószám felmérés alapján a Magyar Államkincstár fogja közölni,
melynek figyelembevételével kell a költségvetési rendeletet elkészíteni. A költségvetési
rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan működéséhez, a likviditás
megőrzéséhez szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben
egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.

az előterjesztett rendelet-tervezettel

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3. napirendi pont:
A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2016. augusztus
hónapban kihirdetésre került a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználására vonatkozó Pályázati Kiírás.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2016. (IX.27.) határozatában
döntött, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok
szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kemény lombos
fafajtából 240 m3 támogatási igény nyújt be.
Az ehhez szükséges önerőt, azaz a 304.800,-Ft-ot a Képviselő testület 2016. évi költségvetési
maradvány terhére biztosítja.
A 2016. november 24. napján érkezett BMÖGF/69-50/2016. iktatószámú Támogatói okirat
értelmében előfinanszírozás keretében 1.902.460,- Ft összegű támogatásban részesült, melyet
a kedvezményezett 107 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.
A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználására vonatkozó Pályázati Kiírás alapján a 2016. évi igénylés részletes feltételeit –
legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben
szükséges szabályozni.
A fentiekre tekintettel terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a szociális célú tűzifára való
jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megalkotás
céljából.
Aki egyetért az előterjesztéssel, kéri kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016.(XII. 14.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifára való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről szóló 9/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítása

( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4. napirendi pont:
A 2017.évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése írja elő, hogy az önkormányzatra
vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő testület hagyja jóvá.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5)
bekezdése írja elő, hogy az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő
testület hagyja jóvá.
Javasolja, hogy a belső ellenőrzés terjedjen ki a
feladatfinanszírozás elszámolását
megalapozó analitikus nyilvántartások ellenőrzésére az óvodai nevelési feladatok
támogatására.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kéri, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
82/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. évi belső ellenőrzési
munkatervet a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő- testület megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ellenőrzési tervben
foglalt feladatok megvalósításáról.
Melléklet: 2017.évi belső ellenőrzési munkaterv
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2017. december 31.

Tekintettel arra, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatala nem rendelkezik olyan
személlyel, aki szervezeten belül elláthatná a belső ellenőrzési feladatokat így külső személyt
/szervet szükséges megbízni a feladat elvégzésével.
Javasolja az alábbi személyek megkeresését a belső ellenőrzés lefolytatásához árajánlat kérés
céljából.
 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22.
 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35. 1. e. 11. a.
 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.
 Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
83/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elfogadott
2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzés elvégzésére az alábbi
cégeket/magánszemélyeket kéri fel:
 Gyurkóné Bondár Anna 5672 Murony, Kőrösi Csoma S. u. 22.
 Menyhért és Társa Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35. 1. e. 11. a.
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 CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft. 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.
 Bencze Lajosné 5600 Békéscsaba, Corvin u. 17.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.
Felelősök:
Határidő:

Czene Boglárka jegyző
Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezető
2017. január 15. az ajánlatok beérkezési határideje

5. napirendi pont:
Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének elfogadása
Kovács Mária polgármester az írásos előterjesztés szerint ismerteti a képviselő-testület 2017.
évi munkatervét.
Kéri, hogy mondják el javaslataikat.
Mivel észrevétel, javaslat nem hangzott el, így elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
84/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1.
melléklete szerint elfogadja a képviselő-testület 2017. évre vonatkozó éves
munkatervét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester Asszonyt, hogy a
munkatervet tájékoztatás céljából az érintettek részére továbbítsa.
Felelős:
Határidő:
6.

Kovács Mária polgármester
azonnal

napirendi pont:
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése pályázat benyújtásáról döntés

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata pályázatot
kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. A pályázat célja a vidéki
térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének
fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának
fejlesztése.
A támogatási kiírás keretében Az Ecsegfalva külterület 0320 hrsz-ú, 76682 m2 területű
önkormányzati tulajdonú útszakaszát szeretnénk felújítani. Az igényelhető támogatás
maximális összege 100 millió forint, a támogatás intenzitása 85%.
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Az első értékelési szakaszra 2017.01.06. és 2017.02.06 között lehet támogatási igényt
benyújtani, viszont forráskimerülés esetén a pályázati kiírást felfüggeszthetik, így a további
értékelési szakaszok kiírása nem biztosított.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Csányi András alpolgármester:
Milyen jellegű javítást végeznének az úton?
Kovács Mária polgármester:
Egy aszfalt réteget kapna az út.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kéri , hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
85/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázati felhívás 1. célterületére „Külterületi úthálózat fejlesztése Ecsegfalván”
címmel, mely pályázat az 5515 Ecsegfalva, külterület 0320 helyrajzi számú,
önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú helyi közút felújítását célozza.
A beruházás megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésben a
földbérletből származó bevétel terhére biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2017. február 06. – a pályázat benyújtásának határideje
7. napirendi pont:
Járási Startmunka Mintaprogramban való részvételről döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata az elmúlt
évekhez hasonlóan 2017. évre is pályázatot kíván benyújtani a Járási Startmunka
mintaprogramban való részvételre, az alábbi alprogramokban:
-

mezőgazdasági program: zöldségtermesztés, tartósítás
belvíz-elvezetési program: Ecsegfalva község belvízelvezető rendszereinek
karbantartása, felújítása
közúthálózat-karbantartási program: Ecsegfalva közúthálózatának, járdáinak
karbantartása

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen
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Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
86/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi Járási
Startmunka Mintaprogramban való részvételre pályázat benyújtását határozza el,
az alábbi alprogramokra:
- mezőgazdasági program: zöldségtermesztés, tartósítás
- belvíz-elvezetési program: Ecsegfalva község belvízelvezető rendszereinek
karbantartása, felújítása
- közúthálózat-karbantartási program: Ecsegfalva közúthálózatának,
járdáinak karbantartása.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2016. december 15.

8. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Kovács Mária polgármester
elmondja,, hogy a Magyarország 2017. évi központi
költségvetési törvény 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 2. melléklet
III. 5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím vonatkozásában a támogatás
igénylésének feltétele megváltozott. A 2017. évi Kvtv. 2. melléklet III.5. pontja szerint „A
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési
szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést”.
Ezzel összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani a Kvtv. 2. melléklet III.5. Intézményi
gyermekétkeztetés támogatása jogcím vonatkozásában rögzítettekre, miszerint a támogatás
igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásban lévő költségvetési szerv
útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy
gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Ennek esetén saját
konyhás feladatellátás esetében nem megfelelő, ha az önkormányzat „szakfeladaton”
biztosítja a feladatellátást, mindenképpen szükséges költségvetési szerv bevonása.
Amennyiben jelenleg az önkormányzat közvetlenül biztosítja az étkeztetést, úgy javasolt egy
már meglévő- elsősorban szociális/köznevelési-költségvetési szervbe integrálni e feladat
ellátását. Amennyiben az önkormányzat nem tart fenn költségvetési szervet, indokolt a
konyhát a polgármesteri hivatalba, közös önkormányzati hivatalba integrálni e feladatellátást.
Abban az esetben, ha az Önkormányzat a köznevelési intézményében kívánja integrálni a
konyhát, a következők az irányadóak:
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Amennyiben a konyhát az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézménybe kívánják
megoldani, akkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Köznev. tv.) 4. § 11. pontjának második fordulatának figyelembe vételével –
jogszabályváltozásból eredő módosítás - a 2017. évi Kvtv. 2. melléklet III. 5. pontja alapján
megengedhető az intézményátszervezés.
Ebben az esetben a köznevelési intézmény költségvetési szerv megnevezésében a „Konyha”
kifejezést javasolt feltűntetni.
A költségvetési szerv nem köznevelési feladatot ellátó telephellyel bővíthető. A telephelynek
a lent említett EMMI rendelet értelmében megnevezése nem lehet.
A kormányzati funkciók között a gyermekétkeztetésre vonatkozó kormányzati funkciónak
már szerepelnie kell. Amennyiben nem szerepel, akkor fel kell venni.
A köznevelési intézmény típusa nem módosul, nem módosítható.
Kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az önkormányzat a köznevelési intézménybe
integrálja a konyhát.
Fentiekre tekintettel javaslom az Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
87/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ecsegfalvi Óvoda
39/2014. (VI.24.) KT. sz. határozattal elfogadott alapító okiratának módosítását e
határozat melléklete szerint elfogadja.
Melléklet: Alapító Okirat módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Kovács Mária polgármester
Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy az Óvoda alapító okiratát egységes szerkezetbe
foglalva fogadják el.
Kéri. hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
88/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Ecsegfalvi Óvoda
39/2014. (VI.24.) KT. sz. határozattal elfogadott, és a 87/2016.(XII.13.) Kt. sz.
határozattal módosított alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja.
Melléklet: Ecsegfalvi Óvoda Alapító Okirata egységes szerkezetben
Határidő: azonnal
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Kovács Mária polgármester
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9. napirendi pont:
Fazekasné Szeleczki Zita földhasználati jog bejegyzéshez hozzájárulás kérése
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fazekasné Szeleczki Zita
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 280,
286 és 338 helyrajzi számú földrészletetek vonatkozásában földhasználati jog bejegyzéséhez,
és önálló tulajdonú épület feltüntetéséhez járuljon hozzá.
Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a hozzájárulás megadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:
89/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező 280, 286 és 338 helyrajzi számú földrészletetek vonatkozásában
a földhasználati jog bejegyzéséhez, és önálló tulajdonú épület feltüntetéséhez
hozzájárulását adja Fazekasné Szeleczki Zita részére.

10. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
végzéséről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I. fokú Vízügyi Hatósággal egyeztető tárgyalást
folytattak az Ecsegfalva, 0331/2 és 0324/14 rsz. alatt található földmedrű leürítő helyek
állapotáról.
Az egyeztetés során a vízügyi hatóság elmondta, hogy 2016. december 31-től az említett
földmedrű leürítő helyek jogszabály szerint nem használhatók.
A leürítő helyek rekultivációját a DAREH Társulás KEOP pályázatos összegből a helyi
hulladéklerakóval együtt elvégezte.
Az elsőfokú vízügyi hatóság a szennyvíztisztító telepek leürítési helyként történő kijelölését a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról szóló 378/2015.(XII.8.) Korm. rendelet alapján végzi. Az egyes
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.évi
CXXXIV. törvény alapján, ha a települési önkormányzat nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVI. törvény 44/F. és 44/G §-ban foglaltak szerit nem biztosítja, 3 napon belül tájékoztatja a
katasztrófavédelmi igazgatóságot. Az igazgatóság 3 napon belül elvégzi a kijelölési eljárást.
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság átadta az önkormányzatnak
az általa vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó
hatóságok nyilvántartását.
A fenti előzmények tekintetében javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy keressék meg a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-t, és kérjenek árajánlatot a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatát:

90/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
mint
a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. tagtelepülése, árajánlat kéréssel fordul a Kft. felé,
Ecsegfalva községben, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kedvező árajánlat esetén, a közszolgáltatási
szerződés módosítását aláírja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2017. január 31.

11. napirendi pont
Ivóvízminőségjavító program vagyonátadás-átvételéről döntés
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” befejeződött.
Ennek eredményeként a projekt során megvalósult vagyon önkormányzatot megillető részét át
kell venni., és az önkormányzatnak az üzemeltetőn keresztül gondoskodni kell az üzemelési
feladatok ellátásáról.
Ennek megfelelően a Konzorciumi megállapodás módosítása szükséges, melyhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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91/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
A Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű,
támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételét a következők szerint:
1. A vagyon ellenérték fejében történő kiadása helyett, a forrásbiztosítás nehézségei miatt
a korábbi megállapodástól eltérően a beruházó „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Viziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján kerül sor térítésmentes átadás
keretei között.
2. Az Önkormányzat ismeri a projekt megvalósulására vonatkozó támogatási szerződést
és tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében megvalósult beruházást a fenntartási
időszak végéig, de legalább öt éves időtartamban működtetni kell. Az Önkormányzat –
mint a megvalósult beruházás résztulajdonosa- az üzemeltetőn keresztül gondoskodik
az üzemeltetési feladatok ellátásáról és ezen kötelezettség teljesítéséről.
3. A közös tulajdon feletti rendelkezés ügyében a település átadási pontján belüli közös
tulajdon kapcsán az érintett települési önkormányzat felhatalmazást kap -a tulajdonjog
átruházás kivételével- a tulajdonrészhez kapcsolódó közös tulajdon képviseletére.
4. Az Önkormányzatot illető és a vagyonkiadás során közcélú adományként megkapott
vagyoni hányadot a 2014. januári Konzorciumi Megállapodás 1. sz. melléklete szerint
kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásba vett vagyon értékét az ECOELINE Zrt.
vagyonértékelése szerint kell meghatározni. Az Önkormányzatot a projekt során
megvalósult vagyon 25/10.000-ed tulajdona illeti meg. Ez a vagyonértékelés szerint
85 144 277,-Ft értéket képvisel.
5. Az Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú
Konzorciumi megállapodás III. számú kiegészítésnek aláírására.

12. napirendi pont:
DAREH Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladatellátási szerződés jóváhagyásáról
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú
feladat-ellátási szerződését- hatáskör átruházás miatt - módosítani szükséges.
Ismerteti z előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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92/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozat
Ecsegfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási
kötelezettséget – a társulás részére átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás egyszemélyes
tulajdonában álló gazdasági társaság és a társulás között létrejött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés hatálybalépése után a képviselő-testület és az illetékességi
területén jelenleg érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság közötti jogviszony megszűnése napját
követő nap. A képviselő-testület az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátása tárgyú feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést
aláírja, és a képviselő-testület döntését a társulás elnökével közölje.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester.
azonnal.

Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1610-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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