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Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. január 23-án (hétfőn) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő, Sárkány Sándor
képviselő,

Igazoltan távol van: Galambos István képviselő, Willand Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Tóth Gyula képviselői megbízatásáról történő lemondása, új képviselő eskütétele
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Fazekas Attila Ecsegfalva, Jókai u. 4. szám alatti lakos kérelmében döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
Javasolja 3. napirendi pontként tárgyalják meg az ÁMK-val kapcsolatos határozatok
meghozatalát.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó módosítást egyhangúlag 5 igen szavazattal
elfogadta.
Ezt követően javasolja, hogy szavazzák meg a módosítással együtt a napirendi pontokat.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.
1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóth Gyula képviselő a
képviselői mandátumáról 2012. január 16-án lemondott.
Felkéri Sebestyén Józsefnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet.
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Sebestyén Józsefné a HVB elnöke:
A Helyi Választási Bizottság Tóth Gyula képviselő lemondását a mai napon megtárgyalta és
megállapította, hogy a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás során a
kislistás képviselő választás eredményei alapján a következő legtöbb szavazatot Oszlánczi
Ignác Ecsegfalva, Berettyó u. 9. szám alatti lakos kapta, 143 szavazattal.
Ennek alapján a HVB Oszlánczi Ignác részére a mandátumot kiadja az eskü letétele után.
Kovács Mária polgármester megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel,
majd megkéri Oszlánczi Ignácot, hogy az eskü szövegét mondja utána:
„Én,………………… becsületemre
és
lelkiismeretemre
fogadom,
hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal
is
megtartatom; képviselői tisztségemből
eredő
feladataimat
Ecsegfalva fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom.”
Az eskü letétele után Sebestyén Józsefné a HVB elnöke átadja a megbízólevelet Oszlánczi
Ignác részére.
( A HVB jegyzőkönyvet és az esküokmányt a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester gratulál az újonnan megválasztott képviselőnek.
2. napirendi pont:
Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete tartalmazza.)
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
1/2012.(I.24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
6/2007(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
ÁMK-val kapcsolatos határozatok meghozatala
Kovács Mária polgármester elsőként az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos előterjesztést
ismerteti. (Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Elmondja, hogy az ecsegfalvi tagintézményben ez előző évtől eltérően lesz meghatározva a
nyári zárva tartás, mert több szülő jelezte, hogy a gyermekét a nyári szünet idejére nem tudja
elhelyezni. Így felmerült az a lehetőség, hogy úgy zárnánk be az óvodát, mint Dévaványán,
aug. 13-tól- 24-ig.
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Probléma viszont, hogy az óvónőknek 1 évre 46 nap szabadsága van. Az intézményvezetőnek
ez nagy gondot jelent, hogy hogyan adja ki a szabadságokat.
Megkéri Diósné Ambrus Erzsébetet az ÁMK óvodavezetőjét, hogy adjon tájékoztatást ezzel
kapcsolatban.
Diósné Ambrus Erzsébet ÁMK óvodavezető:
Dévaványán megszokott gyakorlat, hogy az óvoda 2012. augusztus 13-tól – 2012. augusztus
23-ig tart zárva és ügyeleti formában működnek.
Segítséget abban a formában nem tud adni, hogy Ecsegfalvára létszámot biztosítson.
Gondot jelent még, hogy az elnyert energetikai pályázat során a felújítási munkákat is nyárra
tervezték, így egyelőre nem tudja, hogy melyik óvodában mikor végzik a munkálatokat.
Egyedül csak azt tudná javasolni, hogy ezeket a gyerekeket bevigyék a dévaványai
tagóvodába.
Kovács Mária polgármester:
Mennyi lenne az a legrövidebb időtartam, amire szükség lenne a szabadságok kiadása miatt?
Diósné Ambrus Erzsébet ÁMK óvodavezető:
Az augusztus hónapot zárva tartanák, az még megfelelő lenne a szabadságok kiadása
tekintetében.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy aki egyetért az óvoda 2012. augusztus 1-től – 24-ig
történő zárva tartásával, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
2/2012.(I.23.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Óvoda nyári zárva tartásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a nyári
zárva tartás időpontját – a szülői igények figyelembevételével – 2012.
augusztus 1. - 2012. augusztus 24. közötti időszakban határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda
nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a
szülőket.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
Határidő:
2012. február 15.
Ezt követően a tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjáról szóló
előterjesztést ismerteti. (Jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
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Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
3/2012.(I.23.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratásának időpontjáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DévaványaEcsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános
Művelődési Központban a 2012/2013. tanévre a tanköteles gyermekek
első évfolyamra történő beíratásának időpontját az alábbiakban határozza
meg.
1. A dévaványai állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra
történő beíratásának időpontja:
2012. március 12. (hétfő)
8 00 – 16 00 óráig és
2012. március 13. (kedd)
8 00 – 16 00 óráig
2. Az ecsegfalvi állandó lakos tanköteles gyermekek első évfolyamra
történő beíratásának időpontja:
2012. március 13. (kedd)
8 00 – 16 00 óráig.
3. Az intézmény a beíratás idejét és a beíratással kapcsolatos egyéb
közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a
helyben szokásos módon.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ
igazgatója
Határidő:
értelem szerint
Következő bejelentésében a tanulók beíratásának időpontjának meghatározásáról szóló
előterjesztést ismerteti. (Jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
4/2012.(I.23.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Tanulók beíratásának időpontjának meghatározásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dévaványa - Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegységében a
2012/2013. tanévre a művészetoktatásra jelentkező tanulók beírását
2012. március 12.(hétfő)
800 – 1600 óráig és
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2012. március 13.(kedd)

800

–

1600

óráig

kell

elvégezni.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ
igazgatója
Határidő:
értelem szerint
Ezt követően az óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról szóló
előterjesztést ismerteti. (Jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)
Kéri a
képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal,
szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
5/2012.(I.23.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DévaványaEcsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános
Művelődési Központ Óvoda Bölcsőde Intézményegységébe a 2012/2013.
nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai felvétel
időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött
dévaványai gyermeket a 2012/2013. óvodai nevelési évre a
szülő/törvényes képviselő személyesen,
2. 2012. március 12-én (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2012. március 13-án (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz. alatti óvodai
telephelyen.
3. A 2012. szeptember 30-áig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvi
gyermeket a 2012/2013. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2012. március 13-án (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. sz. alatti iskola épületében.
Az Általános Művelődési Központ a beiratkozás idejét és a
beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30
nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója
Határidő:
értelem szerint
Ezt követően a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést ismerteti.
(Jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak.
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A képviselő-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag, 5 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
6/2012.(I.23.) KT. sz H A T Á R O Z A T:
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét 2012. 06. 18. - 2012. 08. 10-ig,
munkanapokon 600 – 1730-ig határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a bölcsőde
nyári nyitva tartásának időpontjáról tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató
Határidő:
2012. február 15.
4. napirendi pont:
Fazekas Attila Ecsegfalva, Jókai u. 4. szám alatti lakos kérelmében döntés
Kovács Mária tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fazekas Attila kérelemmel fordult a
Hivatalhoz, közérdekű adatok kiadása iránt, a volt Egyetértés MGTSZ felszámolásával
kapcsolatban. Arra volt kíváncsi, hogy hogyan is történt itt a felszámolás, az önkormányzat
fellépett-e hitelezőként a felszámolónál.
Ez egy 1992-ben indult ügy volt.
Most azt szeretné, ha a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazná kártérítési per
megindítására egy megfelelő ügyvéd bevonásával.
Véleménye szerint az önkormányzatot a felszámolás kapcsán kár nem érte.
Ezt követően köszönti a közben megérkező Fazekas Attilát és a vele együtt érkező urat.
Megkéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Fazekas Attila szeretettel köszönti a jelenlévőket.
Az ecsegfalvi Egyetértés MGTSZ felszámolásával kapcsolatban rendelkezésre álló adatok
alapján úgy döntöttek, hogy egy vagyonvesztés miatt szeretnének segíteni az
önkormányzatnak.
Bemutatja Minda Zoltán urat, a TEMPO párt titkárát.
Minda Zoltán:
Rövid bemutatkozást követően elmondja, hogy már 19 éve jogérvényesítéssel foglalkozik.
Alapügynek tekinthető az itt Ecsegfalván feltárt jogi visszásság.
2007.évben egy bírósági per kapcsán ismerte fel, hogy létezik Magyarországon olyan
felszámolás, ahol a közhiteles cégadatokkal bizonyítottan nem létező, felszámolt cégek neve
alatt folyt és folyik.
Így került látótérbe az ecsegfalvi ügy is. Itt is meg tudta állapítani, hogy az Ecsegfalvai
Egyetértés MGTSZ-nek a törvényes képviseletét a felszámolás kezdetétől egészen a 2009-es
6

cégjegyzésből való törlésig az Állami Fejlesztési Intézet nevű jogalany látta el, akiről viszont
egy másik kiváltott okirat azt bizonyítja, hogy 1993-ban törölték a cégjegyzékből. Lényeg
az, hogy felismerte azt, hogy az Állami Fejlesztési Intézet neve alatt is folytattak törvénysértő
felszámolásokat, amit akkorra már 8 cég esetében tételesen kidolgoztak, ami mára már 2000
hazai gazdasági társaságot érintő ügycsoportról van szó. Ezt követően már célirányosan az
Állami Fejlesztési Intézet és az ezzel összefüggésben álló cégek tekintetében is lefolytatták a
kutatást, adatgyűjtést, ami alapján több százra tehető a törvénysértő eljárással megszüntetett
cégek esete.
Itt Ecsegfalván az alábbi történt:
1992-ben a Bíróság kérelemre elrendelte az ecsegfalvi MGTSZ felszámolását. Ezt a
felszámolást, mint jogi tényt a Magyar Közlönyben közzétették. Ettől fogva ez a gazdasági
társaság a Társasági törvény hatálya alól átkerült a csődtörvény hatálya alá, ami egy sokkal
szélesebb mozgásteret enged a cég képviselőjének abban a tekintetben, hogy a felszámolási
eljárásba bejelentkezett adósoknak hitelezői igényét bármilyen módon, bármilyen forrásból,
ami a felszámoláshoz tartozó szervezet vagyoni elemeinek tekinthető, a legrövidebb úton
kielégítse.
A mai napon is, az ecsegfalvi MGTSZ képviselőjeként regisztrált szervezetet 1993-ban
törölték, akkor nyilvánvaló, hogy akkor egyetlenegy jogérvényesítő fórum nem működött az
elmúlt 16 évben, ahol a hitelezőknek a hitelezői igényét nyilvántartásba vette. Egy nem létező
szervezet álképviselője valós érdekérvényesítést nem folytatott, ebből egyenesen következik
az, hogy az önkormányzatnak semmi esélye nem volt arra, hogy a szabályosan bejelentett
követelése megtérüljön. Egy megszűnt cég neve alatt folytatták le a felszámolást. Az ekként
lefolytatott felszámolási eljárásnak az összes cselekménye hatálytalan. Attól a naptól kezdve,
amikor a cégjegyzékbe – jelenleg is regisztrált – képviselőt törölte a bíróság a cégjegyzékből,
onnantól ezekhez az eljárási cselekményekhez joghatás nem fűződik. Ezek az eljárások nem
lehetettek arra alkalmasak, hogy a törléshez vezető állapotot eredményezzék.
Jelenleg ez egy törölt gazdasági társaság, miközben a mögöttes iratokat megnézve, az
ecsegfalvi MGTSZ törölve van, ehhez képest tudva azt, hogy egy nem létező szervezet
nevében folytatták le a törléshez vezető eljárási cselekményeket, ennél fogva azt kell tudni,
hogy jogi értelemben az ecsegfalvi MGTSZ a mai napig van.
Miután a felszámolási eljárások során az eljáró felszámolónak évenként kell közbenső
mérleget készíteni, miután bizonyított tény az adott ügyben, hogy nem készültek el az
évenkénti mérlegek, ennél fogva a hitelezők elestek az alkotmányban és egyéb
jogszabályokban biztosított jogának gyakorlásától. Az önkormányzatnak olyan alapvető jogai
sérültek, amely jogérvényesítéssel az állammal szemben a keletkezett károkat meg lehet
téríttetni. Ezt lehet úgy is, hogy az önkormányzat saját maga teszi meg, vagy lehet úgy is,
hogy az önkormányzat számára egy harmadik fél érvényesíti.
Az önkormányzatnak van egy olyan ügye, amellyel országos szinten lehetne példát mutatni
azzal, hogy nemcsak beszülünk arról, hogy tenni kell valamit, hanem teszünk is róla, ami
kizárólag helyi ügy, amiben az önkormányzat a sértett,
Ők most azért vannak itt, hogy felajánlják segítségüket az önkormányzat együttműködő
segítsége esetén, hajlandók ezt jogi formában megjeleníteni ennek az igénynek az
érvényesítését. Véleménye szerint az önkormányzatnak azt kell végig gondolnia, hogy lehet-e
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ebből bármiféle presztízs vesztesége, vagy lehet-e ebből bármiféle vagyon vesztesége a már
elszenvedetten túl, és amennyiben sikerül az itt elmondottakat érvényesíteni, akkor ez az
önkormányzat számára fontos-e, illetve van-e ennek olyan előremutató hatása, ami akár
példaértékű lehet az országban.
Dr. Barbalics István ügyvéd úr felhatalmazta arra, hogy tájékoztassa az önkormányzatot
arról, hogy ebben az ügyben az önkormányt képviseletét ingyenesen ellátja.
Köszöni a figyelmet, és a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Kovács Mária polgármester megköszöni a részletes tájékoztatást.
Az tény, hogy az Állami Fejlesztési Intézet megszűnt.
Azt megállapíthatjuk, hogy közbenső mérleg megküldésre valóban nem került sor.
Hitelezői igény megtérülése illetve elmaradása tekintetében nem tud nyilatkozni, nem állnak
rendelkezésre erre vonatkozó adatok.
Sárkány Sándor képviselő:
Konkrétan azt sem tudják, hogy az Egyetértés MGTSZ felszámolása mikor történt meg?
Minda Zoltán tanácskozási joggal:
1999 van megjelölve, mint a felszámolási eljárás lezárása. 1992-ben kezdődött és egészen
1999-ig minden évben évről-évre kellene, hogy legyen közbenső mérleg.
Sárkány Sándor képviselő:
Véleménye szerint ebben most hirtelen nem tudnak dönteni, ezt nagyon át kell gondolni.
Minda Zoltán tanácskozási joggal:
Véleménye szerint, amikor a képviselők erről a dologról döntenek egy tét nélküli döntést
hoznak. Az ajánlat az, hogy ha azt mondják, hogy félnek attól, hogy ennek lehetnek nem
látható rövid és hosszú távú következményei, ami óvatosságra inti Önöket, abban az estben
megoldható az, hogy a Testület úgy határoz, hogy ezt a követelést engedményezi olyan
személyre, aki követelések kezelésére jogosult, és ezzel a követeléskezelő céggel köt az
önkormányzat egy megállapodást, hogy az itt elhangzottakkal megegyező eredményt el tudja
érni, akkor a megtérülést követő három napon belül az önkormányzatnak továbbítja.
Kovács Mária polgármester:
Kérdezi képviselő társaitól, hogy bővebb ismeret szükséges-e ennek az ügynek a mostani
döntés meghozatala érdekében, illetve tudnak-e ma döntést hozni?
Csányi András:
Véleménye szerint ebben döntést hozni most nem tudnak, ezt nekik is még át kell beszélni.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Mindenféleképpen át kell még beszélniük.
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Kovács Mária polgármester:
Azt kérdezi, hogy lehetne-e egy tényleírást kérni erről az esetről?
Minda Zoltán tanácskozási joggal:
A vonatkozó jogszabályok alapján, ahogy eddig is, ezután is ki tudja kényszeríteni az
önkormányból azokat az okiratokat, ami számára a tisztánlátáshoz elég, a jog alapján lépési
helyzetben van. A nagy összesenhez neki bőven elég az, amit már tud. Részéről ez egy
gesztus volt az önkormányzat felé.
Kovács Mária polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt még gondolják át, hogy ez az eljárás eredményt
hozhat-e az önkormányzatnak, és azt követően tudnak felelősségteljesen dönteni.
Minda Zoltán tanácskozási joggal:
Úgy ítéli meg, hogyha ezeket a módszereket alkalmazzák az önkormányzat igényének az
érvényesítésére, előnyére fog vezetni.
Fazekas Attila tanácskozási joggal:
Ez az ügy mindenképpen tovább fog menni, ha nem is ezen a vonalon. Az nem biztos, hogy a
hozzá nem értés megfelelő kibúvót jelent. Egészen másról szól ez a történet, ezt kell látni.
Helyzetben csak ők vannak.
Sárkány Sándor képviselő:
Tulajdonképpen mindegy hogy, hogy dönt a képviselő-testület, akkor is viszik tovább ezt az
ügyet?
Fazekas Attila tanácskozási joggal:
Természetesen, igen.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást.
Amint megtárgyalta a képviselő-testület, és előrehaladtak ebben az ügyben, akkor értesíteni
fogják.
k. m.1. oldalon
Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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