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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 28-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Galambos István polgármester, Szarka Edina alpolgármester, Mohácsi Kálmánné
alpolgármester, Gaál Marianna képviselő, Juhász Károly képviselő, Pocsai Krisztián képviselő
Igazoltan távol vannak: Kovácsné Vékony Anita képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Galambos István polgármester tisztelettel köszönti a
rendkívüli nyilvános ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Pocsai Krisztián Ferenc és Juhász Károly Sándor
képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Galambos István polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Galambos István polgármester
2. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan
Előadó: Galambos István polgármester
3. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
Előadó: Galambos István polgármester
4. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Előadó: Galambos István polgármester
5. Polgármester éves szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról döntés
Előadó: Galambos István polgármester
7. Irattári selejtezésre vonatkozó árajánlatról döntés
Előadó: Galambos István polgármester
8. Belső ellenőr kiválasztása a 2020.évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Czene Boglárka jegyző
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Galambos István polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
6/2020.(I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 28-án
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Galambos István polgármester
2. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan
Előadó: Galambos István polgármester
3. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
Előadó: Galambos István polgármester
4. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Előadó: Galambos István polgármester
5. Polgármester éves szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról döntés
Előadó: Galambos István polgármester
7. Irattári selejtezésre vonatkozó árajánlatról döntés
Előadó: Galambos István polgármester
8. Belső ellenőr kiválasztása a 2020.évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Czene Boglárka jegyző
1.

1. NAPIRENDI PONT
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének elfogadása
Galambos István polgármester:
Felkéri Gaál Mariannát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Gaál Marianna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2020.évi költségvetésről szóló
előterjesztést részletesen megvitatta,és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Galambos István polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást, és felkéri Kecse Marianna pénzügyi ügyintézőt, hogy adjon
tájékoztatást a 2020. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban.
Kecse Marianna pénzügyi ügyintéző:
Részletesen ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy az Óvodában 1 fő létszám hiány van. A hiányzó létszámra vonatkozó bér a
költségvetésbe nem lett betervezve, de érvényes pályázat benyújtását követően a költségvetés
módosításra kerül.
Galambos István polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást.
Elmondja még, hogy a jövőben szeretné értékesíteni a régi Óvoda épületét, valamint a régi
traktort. Tervei között szerepel egy platós teherautó vásárlása is, amelyhez beruházási hitelt
szeretne igénybe venni.
Gaál Marianna képviselő:
Véleménye szerint az idei költségvetés annyira feszített, hogy ezek a tervek csak 2021-ben
valósulhatnak meg.
Galambos István polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, ill. kíván-e valaki még hozzászólni?
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezet elfogadását javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Galambos István polgármester:
Ezt követően elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a
előírja a középtávú terv készítését, amelynek határideje évente legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadása.
A középtávú terv elkészítése során felmérjük, hogy a költségvetési évben és az azt követő
három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségeknek. Cél a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése nevesíti azokat a saját bevételeket,
amelyeket be lehet számítani:
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 helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 az osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel,
 tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel,
 bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint
 a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
A fenti jogszabályok alapján állítottuk össze Ecsegfalva Község Önkormányzatának középtávú
tervét.
A Képviselő-testület figyelemmel az önkormányzat jelen gazdasági helyzetére jelenleg nem
szándékozik a Stabilitásról szóló törvény. 8.§ (2) bekezdésesében felsorolt adósságot
keletkeztető ügyletet alkalmazni, azzal kapcsolatban kötelezettséget vállalni.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatban
foglaltak szerint a középtávú tervet elfogadni szíveskedjen.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
7/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2020. évtől 2023. évre szóló középtávú tervét,
Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Ecsegfalva Község Önkormányzat középtávú terve 2020. - 2023. évekre.
Adatok: ezer forintban
Megnevezés

Ssz.

Helyi adók

01

Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

02

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó
bevétel

04

4

Tárgyév
2020.

2021. év

2022. év

2023. év

25.900

21.400

21.400

21.400

8.448

38.680

38.680

38.680

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

06

Díjak, pótlékok, bírságok

07

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

08

Saját bevételek (01+…+08)

100

100

09

34.448

60.180

Felvett hitel tőketartozása/év

10

10.000

10.0000

10.000

10.000

Vállalkozási szerződés alapján beruházási számla
részteljesítése

11

4.000

4.242

0

0

Kötvénytörlesztés /év

12

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

13

0

0

0

0

Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (10+…+13)

14

14.000

14.242

0

0

Felelős:
Határidő:

100

60.180

60.180

Galambos István polgármester
azonnal

2. NAPIRENDI PONT
Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan
Galambos István polgármester:
Ismerteti az előterjesztést.(Jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a
fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
A közlemény megjelenik az www.ecsegfalva.hu honlapon, az óvoda és a település
hirdetőtábláin.
Az Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Ecsegfalvi Óvoda a
2020/2021. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára
az intézményvezető javaslatára, az alábbiak szerint tesz javaslatot:
1. A 2020. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai gyermeket a
2020/2021. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen
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100

2020. április 20-án (hétfő)
800-1600 óráig valamint
2021. április 21-én (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Hunyadi u. 2. sz. alatti óvodai intézményben.
2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
8/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját
és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A 2020. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai
gyermeket a 2020/2021. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2020. április 20-án (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2020. április 21-én (kedd) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Hunyadi u. 2. sz. alatti óvodai intézményben.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a
beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal
hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős:
Határidő:

Galambos István polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet intézményvezető
értelem szerint

3. NAPIRENDI PONT
Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
Galambos István polgármester:
Elmondja, hogy az Ecsegfalvi Óvoda vezetőjének javaslata alapján az óvoda 2019/2020-as
nevelési évet érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek gyakorlata alapján 2020.
augusztus 10. – 2020. augusztus 21. napja között 8 munkanap. A szünetet követően az óvoda
2020. augusztus 24. (hétfő) napjától várja a gyermekeket.
A zárva tartásra a dolgozók szabadság kiadása, valamint a szükséges intézményi nagytakarítási
munkák elvégzése miatt van szükség.
Kéri, hogy amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
9/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ecsegfalvi Óvodában az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2020. augusztus 10.
- 2020. augusztus 21. napja között határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről legkésőbb
február 15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő:
2020. február 15.

4. NAPIRENDI PONT
Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Galambos István polgármester:
Elmondja, hogy megküldésre került az általános iskolák 2020/2021 tanévre vonatkozó
kötelező felvételt biztosító körzeteinek meghatározása járási bontásban.
A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Ecsegfalva település vonatkozásában a kötelező
felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 59/2019.(IX.24.) Ef. Kt. hat., számú döntését ne
módosítsa, azaz értsen egyet a kialakított, „A kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárai Gyomaendrődi járás 2020/2021. tanév„ meghatározásával.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
10/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyulai
Tankerületi Központ által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános
iskolák körzethatáraival a 2020/2021. tanév vonatkozásában, a körzethatár
módosítását kezdeményező javaslattétellel nem kíván élni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Gyulai Tankerületi
Központot a döntésről értesítse.
Felelős:
Határidő:

Galambos István polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2020. február 15.
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5. NAPIRENDI PONT
Polgármester éves szabadságolási ütemtervének elfogadása
Galambos István polgármester:
Átadja a szót Czene Boglárka jegyzőnek.
Czene Boglárka jegyző:
Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet
225/C. § értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Polgármester Úr esetében vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2019. évről áthozott
szabadság nem volt, így 2020. évben a már beidézett jogszabályhely szerint a tárgyévben 39
alapszabadság és további 7 nap gyermekek után járó pótszabadság, azaz összesen 46 nap
szabadság illeti meg.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
11/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos István
polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadság kezdete

Szabadság vége

2020.04.04.
2020.06.15.
2020.07.13.
2020.08.03.
2020.08.27.
2020.12.12.
2020.12.30.

2020.04.08.
2020.06.22.
2020.07.24.
2020.08.07.
2020.09.11.
2020.12.18.
2020.12.31.
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Igénybe vett napok
száma
5
6
10
5
12
6
2

Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: folyamatos

6. NAPIRENDI PONT
Háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásáról döntés
Galambos István polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megüresedő vegyes háziorvosi körzet tartós
helyettesítéssel történő ellátását Dr. Kovács Gábor Csaba orvossal kívánja betöltetni.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a szerződés megkötésére.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kéri, hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
12/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
betöltetlen vegyes háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához 2020.
március 1. napjától az alábbiak alapján:
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Kovács Gábor Csaba orvossal látja el,
hétköznap heti tizenöt órában úgy, hogy a helyettesítés alatti rendelési idő a saját
körzete rendelési idejét nem érinti. Amennyiben helyettesítési feladatait nem tudja
ellátni úgy Dr. Kovács Géza háziorvos helyettesíti.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a vegyes háziorvosi körzet feladat-ellátása érdekében
szerződést kössön Dr. Kovács Gábor Csaba orvossal.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az önkormányzat kötelező feladata zavartalan ellátása
érdekében a betöltetlen vegyes háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő
alapellátása érdekében a változást belejelentse a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez.
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a bejelentés tudomásul vételét követően a finanszírozás
érdekében szerződést módosítson a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél.
Felelős. Galambos István polgármester
Határidő: értelem szerint

7. NAPIRENDI PONT
Irattári selejtezésre vonatkozó árajánlatról döntés
Galambos István polgármester
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Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Takács Gábor egyéni vállalkozó ( Békés,
Táncsics u. 3/1.) az Önkormányzati Hivatal iratainak selejtezését, rendezését, levéltári
anyagok kiválogatását, selejt iratanyag szétválogatását és elszállítását, a maradandó értékű
iratok levéltári beszállítását elvégezné. Árajánlatot adott, mely szerint az előzetes felmérés
alapján 98 irat-folyóméter mennyiségű iratot 490.000,-Ft összegért vállalná .
Szerződés alapján két részletben is lehetne ezt az összeget vállalni.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Czene Boglárka jegyző:
Ehhez még számításba kell venni a savmentes dobozok beszerzését is.
Költségvetési forrás hiányában el lehet halasztani a következő évre, de nincs rá garancia,
hogy a selejtezés folyóméter ára növekszik, tekintettel arra, hogy évek óta 5000,-Ft.
Galambos István polgármester:
Javasolja, hogy költségvetési forrás hiányában az irattári selejtezést ebben az évben ne vállalja
be a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
13/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Takács
Gábor egyéni vállalkozó ( Békés, Táncsics u. 3/1.) által az Önkormányzati Hivatal
iratainak selejtezésére, rendezésére, levéltári anyagok kiválogatására, selejt
iratanyag szétválogatására és elszállítására, a maradandó értékű iratok levéltári
beszállítására adott árajánlatát – melynek összege: 98 iratfolyóméter x 5.000,-Ft =
490.000,-Ft - 2020.évben költségvetési forrás hiányában bevállalni nem tudja.

8. NAPIRENDI PONT
Belső ellenőr kiválasztása a 2020.évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Galambos István polgármester:
Átadja a szót Czene Boglárka jegyzőnek.
Czene Boglárka jegyző:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a 2020. évi belső
ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a
körét is, akiktől árajánlatot kíván bekérni a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.
Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Gyurkóné Bondár Anna, Menyhért és
Társa Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.) írásban megküldésre
került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel.
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 15-e volt. A megkeresett pályázók közül
Menyhért és Társa Kft., CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. adott be
árajánlatot.
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A pályázat kiírása szerint benyújtandóak voltak az alábbi dokumentumok:
- az államháztartási miniszter engedélye a költségvetési szervek belső ellenőrzési
tevékenységének végzéséről szóló igazolás másolata,
- a pályázó által kiválasztott ellenőrzési módszer megjelölése a 2020. évi belső ellenőrzési
tervben foglalt feladatok ellátásra vonatkozó ellenőrzési napokra bontott árajánlattal,
- a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére vonatkozó árajánlat
A beérkezett pályázatok a tervezett ellenőrzésekre vonatkozóan az alábbi táblázatban kerülnek
összehasonlításra:

CS.A.CS Könyvvizsgáló és
Informatikai Szolgáltató Zrt.

Menyhért és Társa Kft.

Igazolás a belső
ellenőri tevékenység
végzéséről

igen

nem, de lekérhető a Kormány honlapján
2019. évben ÁBPE I. belső ellenőrök
részére megtartott továbbképzésről
igazolás

Ellenőrzési módszer
megjelölése

igen

igen

Árajánlat Alap +
Áfa (Forint)

175.000 + 47,250,
összesen:222.250 Ft

336.000 + 90.720
összesen:426,720 Ft

Vizsgálati napok
száma

7 revizori nap

7 revizori nap

1 revizori nap
munkadíja (Forint)

25.000 + 6.750 = 31.750

48.000 + 12.960 = 60.960

PÁLYÁZAT
TARTALMA

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megvitatására és döntéshozatalra.
Galambos István polgármester:
Javasolja a CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. által tett 222.250,-Ft-os
ajánlatának elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
14/2020. (I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzata, és
az Ecsegfalvi Óvoda esetében a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján történő
belső ellenőrzés elvégzésével, CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. bízza
meg.
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A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét - 222.250
Önkormányzatának 2020. évi költségvetése biztosítja.

Ft-ot

–

Ecsegfalva

Község

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes pályázóval történő a
belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint az
ellenőrzési tervben foglalt feladatok megvalósításáról.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2020. december 31.

Egyebek
Szarka Andrea aljegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2020. január 14-én módosított Alapító Okirat
bejegyzését a Magyar Államkincstár megtagadta, tekintettel arra, hogy akkor a létszám
emelésről is döntöttek. Létszámemelés átszervezésnek minősül, amelyről minden év május 31ig dönt a képviselő-testület, de az csak július 1-től, vagy augusztus 1-től lehet hatályos. A
székhely áthelyezés miatti módosítás is átszervezésnek minősül, de ezt kivételesen a jogszabály
megengedi, így a módosítás február 1-től bejegyzésre kerülhet.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Galambos István polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
15/2020.(I.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító,
- és egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 1., 2. számú mellékleteiben
foglalt adattartalommal elfogadja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakba: Nkt.) 84.§ (5) bekezdése alapján. Az óvoda épülete
rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, fűtésrendszere meghibásodott,
gazdaságosan már fel nem újítható.
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében.
Határidő:
2020. február 1.
Felelős:
Czene Boglárka jegyző
Melléklet:
Módosító okirat, Alapító
szerkezetbe foglalva
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okirat

módosításokkal

egységes

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Galambos István
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 30 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Galambos István
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Pocsai Krisztián Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Juhász Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő
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