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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 25-én 14 órakor 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
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően
pontokat:

Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
3. Jelentés a 2016.évi belsőellenőrzési feladatok ellátásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
5. Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok
megtárgyalását?
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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 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

34/2017.(IV.25.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 25-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
3. Jelentés a 2016.évi belsőellenőrzési feladatok ellátásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
5. Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek
1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. (A jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza)
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
35/2017.(IV.25.) Kt. H A T Á R O Z A T:
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Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a családsegítői-,
gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Kovács Mária polgármester megállapítja, hogy nagyon részletesek az elkészített beszámolók.
Tájékoztatásul elmondja, hogy nagyon jó az önkormányzatnak a kapcsolata a védőnővel és
minden felmerülő problémát meg tudtak beszélni.
Kiemeli és nagyon fontosnak tartja, hogy védőoltást megtagadó az elmúlt évben nem volt.
A gyermekjóléti szolgálatnál sok év alatt sikerült kiépíteni azt, hogy a problémás családok
kézben vannak tartva. Véleménye szerint a családok jó része leginkább életviteli tanácsadásra
szorul, illetve ügyeik elintézése, nyomtatványok kitöltése.
Gyermekvédelmi területen sem lát semmi problémát. Támogatások igénylése kapcsán
elutasított kérelmek nem voltak.
Megkérdezi, hogy a beszámolók előterjesztőinek van-e szóbeli kiegészítése?
Szóbeli kiegészítés az előadók részéről nem volt.
Kérdezi a képviselő-társait, hogy van- e kérdésük, hozzászólásuk?
Amennyiben hozzászólás nincs, kéri a képviselőket, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolókat elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
36/2017.(IV.25.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2016. évi beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
Felelős:

Czene Boglárka jegyző

Határidő: 2017. május 31.
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3. napirendi pont:
Jelentés a 2016.évi belsőellenőrzési feladatok ellátásáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-testület
a 2016. évre szóló belső ellenőrzési tervet a 39/2015.(XII.10.) Kt. határozattal fogadta el. A
feladatellátásra pályázat lett kiírva. A belső ellenőrzés elvégzésére a CS.A.CS. Könyvvizsgáló
és Informatikai Kft. (Békéscsaba, Mogyoró u. 22.) lett megbízva.
Az ellenőrzési tervben megjelölt témák ellenőrzése megtörtént, az erről készült jelentés az
előterjesztéshez csatolva vannak.
A jelentésekből a tájékoztatóban röviden a lényeget szeretném kiemelni.
Az ellenőrzés tárgya:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Napközi Konyhán a felmérést és a teljesítést megalapozó
analitikus nyilvántartások szabályosak-e, az év közbeni változások dokumentálása
megtörtént-e, keletkezett-e többletigénylés miatt visszafizetés.
Főbb megállapítások:
A napközi Konyhán a szakmai jogszabályokban előírt alap és részletező nyilvántartások
hiánytalanul rendelkezésre álltak, azok ellenőrizhetősége teljes körűen biztosított volt.
Az ellátottak személyi nyilvántartása pontos, teljes körű volt, eltérést nem tártunk fel. A térítési
díjak megegyetek a jogaszályi előírásokban rögzített összegekkel.
A kiválasztott ellátottak tételes ellenőrzése alapján megállapítható, hogy az intézménynél a
szociális ellátásban részesülő ellátottak számát alátámasztó analitikus nyilvántartások
szabályosak, a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.
Többletigénylés miatti visszafizetés 2016. év vonatkozásában még nem keletkezett.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket
tegyék fel.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési
tervben szereplő elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót fogadják el
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
37/2017.(IV.25.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső
ellenőrzési tervben szereplő elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, amely a következő:
 A Szociális Étkeztetésben részesülő ellátottak számának ellenőrzése 2016.
évre.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Határidő:
folyamatos
4. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
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Czene Boglárka jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályán személyi
változás állt be és Ecsegfalva település új törvényi referenshez tartozik márciustól.
Célellenőrzés keretében felülvizsgálatra került a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
jelenleg hatályos 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet.
Az új törvényességi referens – dr. Bogyó Henrietta – a rendelettel kapcsolatosan szóban tett
észrevételeinek figyelembe vételével a rendelet-tervezetben az alábbi változtatások kerültek
átvezetésre:
 A rendkívüli települési támogatásokon belül biztosítható
eseti magas
gyógyszerköltség vagy eseti magas gyógyászati segédeszköz címén adható támogatás
átcsoportosítását kérte a települési támogatások közé.
 Kikerült a rendeletből az alkalmanként adható rendkívüli települési támogatás 5.000,-Ft –os értékhatára.
 A rendkívüli települési támogatásként adható temetési támogatás külön §-ként került
beépítésre.
 A köztemetése megtérítésének kötelezettsége alóli mentesség iránti kérelmet a
visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül lehet
előterjeszteni. Ezen határnap elmulasztása jogvesztő.” – Kérték, hogy kerüljön ki a
rendeletből, hogy „Ezen határidő elmulasztása jogvesztő.”
 Az óvodáztatási és iskoláztatási támogatások esetében az adható támogatások mértéke
sávosan volt meghatározva.- Ezt kérték módosítani, ezért beépítésre került az alábbi
bekezdés:
„A beérkezett kérelmeket a (2), (5) bekezdésében meghatározott határidőket követő 8
napon belül támogatási jogcímenként külön-külön a Polgármester bírálja el. A
támogatási összeg meghatározása a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg és az
érvényes kérelmek számának ismeretében történik, úgy, hogy a támogatás mértéke
egyenlő legyen.”
Kéri a tisztelt képviselő-testületet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére, valamint az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet megtárgyalására és
elfogadásra!
Kovács Mária polgármester megköszöni Jegyzőasszony tájékoztatását, és kéri a képviselőket,
hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
5. napirendi pont:
Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást
nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Önkormányzat
korábbi döntésében foglaltak szerint arról határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévő főzőkonyha által ellátott étkeztetési szakfeladatot a jövőben az
Ecsegfalvi Óvoda fogja ellátni.
Ennek megfelelően a módosítás bejelentése az érintett hatóságok felé megtörtént. Tekintettel
viszont arra, hogy a térítési díjakról szóló helyi rendelet is több ponton utal arra, hogy az
önkormányzat működteti a konyhát ezért ennek módosítása is indokolt.
Ezen túl a rendelet módosításánál figyelemmel kellett lenni az ágazati jogszabály jelen
esetben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény –
továbbiakban: Szoc. tv. - idevonatkozó rendelkezéseire és ennek megfelelően szükséges volt
egyes rendelkezések módosítása, avagy kiegészítése is.
A Szoc. tv. 92. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy a helyi rendeletben milyen kérdéseket kell
szabályozni, az alábbiak szerint:
„(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti
rendeletben szabályozza587
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját;
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást
nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek
körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással
összefüggő kérdéseket;”
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet vitassák meg és fogadják
el.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az alábbi rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
8/2017. (V.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1500-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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