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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. szeptember 25-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T E K:
17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet a település hulladékgazdálkodási tervéről
18/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet a Közbeszerzési Szabályzatról
H A T Á R O Z A T O K:
45/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
46/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról
47/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
48/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közbeszerzési eljárás megindításáról
49/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szabó Róbert (5515 Ecsegfalva, Szabadság u. 28.) részére
mezőgazdasági földterület bérbeadásáról,
haszonbérleti szerződés
megkötéséről
50/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Elvi állásfoglalás HURO 1001 pályázathoz önerő biztosításáról
51/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa önkormányzata 2012.évi költségvetés első félévi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
52/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közmeghallgatás tartásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. szeptember 25-én (kedden) 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 vannak:

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. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 9/2004. (IX.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, valamint a település Hulladékgazdálkodási tervének
elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Szilárd hulladékszállítás közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindítása, közbeszerzési
felhívás elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 0422 hrsz-ú földterület haszonbérbe adásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Elvi állásfoglalás a Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program
keretében kiírt „HURO 1001“ pályázathoz önerő biztosításáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Dévaványa Város 2012. első féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadása az ÁMK vonatkozásában
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Egyebek
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Az előterjesztett napirenddel a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyetért.

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót az előterjesztés szerint. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
45/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
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:
Ecsegfalva Község Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 9/2004. (IX.30.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, valamint a település Hulladékgazdálkodási tervének
elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a hulladékgazdálkodásról
szóló 9/2004.((IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. (A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodással –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testületének
17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodási tervéről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Ezt követően javaslatot tesz az újonnan elkészített hulladékgazdálkodási terv elfogadására.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
46/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva
Község Hulladékgazdálkodási tervét e határozat melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: 2012. szeptember 25.
Felelős: Kovács Mária polgármester
( A határozat mellékletet a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 2/2010. (II.12.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadása
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz a Közbeszerzési Szabályzatról szóló
2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
(A rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodással –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő- testületének
18/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet
a Közbeszerzési Szabályzatról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

Ezt követően javaslatot tesz az új törvényi előírásoknak megfelelő Közbeszerzési
Szabályzat elfogadására.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tervezettel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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47/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát e határozat melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
4.

napirendi pont:
Szilárd hulladékszállítás közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindítása,
közbeszerzési felhívás elfogadása

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy közbeszerzési eljárást kell megindítanunk abban
a tekintetben, hogy ki lesz a szilárd hulladék közszolgáltatást végző Ecsegfalván.
Többször volt már vita arról, hogy hogyan is történjen az ürítés? Nyilvánvalóan a heti
szállítást törvény írja elő. Több szolgáltatóval tárgyalt már, hogy milyen alternatívák jöhetnek
szóba.
Jelenleg ürítésenként, negyedéves bontásban kell fizetni a lakosoknak. Sokak ezt
igazságtalannak érzik, hogy miért kell nekik akkor is fizetni, ha nem rakják ki a kukát, csak 1
hónapban egyszer.
Amennyiben a chipes rendszer lenne bevezetve, akkor is egy alapdíjat kellene fizetni, és
akkor is ennyibe kerülne, mint most + még ürítésenként kb. 800,-Ft. Véleménye szerint ebben
az esetben még megnőne az illegális szemét lerakás is, ami most is jelen van, és nagyon küld
ellene önkormányzatunk.
Lehetne a rászoruló lakosság részére kedvezményeket is nyújtani, de ezt önkormányzatunk
nem tudja vállalni, mivel ezt nem bírja el a költségvetés.
Kéri a képviselők véleményét.
Csányi András képviselő:
Jelenlegi fizetési rendszert nem tartja jónak, igazságtalannak érzi. Ösztönözni kellene a
szelektív hulladékgyűjtésre. Ennek eredményeként pedig a kommunális hulladékért
kevesebbet kellene fizetni. Jelenlegi helyzetben a lakosság nincs motiválva a szelektív
gyűjtésre.
Aki odafigyel a szemétgyűjtésre, szelektál, az fizessen kevesebbet. Véleménye szerint legyen
alapdíj és az ürítések számának megfelelően.
Sárkány Sándor képviselő:
Egyetért Csányi András képviselővel. Szerinte nem kellene mindenkire ráerőszakolni a kukát,
hanem ha van szemete, akkor vegye meg a logós zsákot.
Kovács Mária polgármester:
Ezt nem engedi meg a törvény.
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Oszlánczi Ignác képviselő:
Azt tartaná a legideálisabbnak, hogy ki mennyi szemetet termel, annyit fizessen. Úgy kell ezt
megszervezni, hogy az illegális szemét ne terjedjen.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Véleménye szerint a szelektív és kommunális szemétgyűjtés és szállítás akkor tudna
hatékonyan működni, ha mindkettőt egy cég végezné.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Véleménye szerint a részletek kidolgozása akkor válik aktuálissá, ha majd a pályázatok itt
lesznek előttünk és látni fogjuk, hogy ki milyen ajánlat tett.
Kovács Mária polgármester:
Köszönti az ülésen jelenlévő Dr. Stumpf- Csapó Ágnes ügyvédnőt, aki a közbeszerzési eljárás
lebonyolításában fog segítséget nyújtani önkormányzatunknak. Felkéri, hogy ezzel
kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Stumpf- Csapó Ágnes ügyvédnő:
Az ajánlati felhívásban kell megadni, hogy mi mit szeretnénk. Lehet egytényezős és lehet két
tényezős a díj. Nekünk kell megmondani, hogy mire adjanak ajánlatot.
Tudomása szerint most a településről Békéscsabára hordják a hulladékot. Információi szerint
Karcagon is van hulladéklerakó. A közelség elve szerint a legközelebbibe kell vinni.
Az ajánlati felhívásban nekünk kell megmondani, hogy melyik hulladék ártalmatlanítóba kell
innen elszállítani a szemetet.
Kovács Mária polgármester:
Az újonnan elfogadott közbeszerzési szabályzat szerint az adott eljárásra a polgármesternek a
jegyző egyetértésével közbeszerzési bizottságot kell kijelölnie: Ennek megfelelően a
közbeszerzési bizottság elnökének dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvédet jelöli ki. A bizottság
tagjainak pedig Vilmánszki Jánosné és Erdei Sándor ügyintézőket.
Amennyiben lehetséges a z ajánlati felhívásban rögzíteni kellene, hogy havi számlázással
történjen a szolgáltatás.
Dr. Stumpf- Csapó Ágnes ügyvédnő:
Fel kellene venni a kapcsolatot a hulladékártalmatlanító hellyel, hogy befogadja-e a település
hulladékát.
Kovács Mária polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslatot tesz az előterjesztés szerinti határozat
meghozatalára. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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48/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közbeszerzési eljárás megindításáról
Ecsegfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátását közbeszerzési eljárás lefolytatása útján kívánja
biztosítani, a jelenlegi közszolgáltatási szerződés megszűnését követően 2013. január 1.
napjával kezdődő 10 éves időtartamra.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást (felhívást,
dokumentációt) a közszolgáltatás folyamatosságának egyidejű biztosítása mellett készítse elő
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 27. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően - a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása
céljából az alábbi szempontok figyelembe vételével:
Vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat.
A pályázónak a közszolgáltatásban korábban szerzett tapasztalatainak általános
ismertetése.
gazdasági minimum feltétel: rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben
közszolgáltatás keretében végzett, települési szilárd hulladék elszállítása tárgyú,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
a hulladék gazdálkodási törvényben foglalt elveket, különösen a közelség elvét
biztosítani tudja
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól) szerinti díjkalkulációt készít
kéttényezős díjra (alapdíj + ürítési díj)
a településen ügyfélszolgálatot működtet, havonta legalább két alkalommal
Műszaki előírás: heti szállítás, évente kétszer lomtalanítás, évente egyszer veszélyes
hulladék elszállítása,
Számlázás havonta utólag.
Annak vállalása, hogy a jogszabály változása esetén pályázó a közszolgáltatást a
hatályos jogszabályok szerint a továbbiakban is ellátja.
Pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon
megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: közbeszerzési eljárás megindítására: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
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5.

napirendi pont:
Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 0422 hrsz-ú földterület haszonbérbe
adásáról

Kovács Mária polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy az előző ülésen döntött a
képviselő-testület a 0422 hrsz-ú földterület haszonbérbeadásáról és ajánlattételi felhívás
közzétételéről. Elmondja, hogy a felhívásra egy ajánlat érkezett, Szabó Róbert Ecsegfalva,
Szabadság u. 28. szám alatti lakos részéről.
Javaslatot tesz arra, hogy ajánlattevő részére a 0422 hrsz-ú földterületet adja bérbe a
képviselő-testület, 5 éves időtartamra.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
49/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Szabó Róbert (5515 Ecsegfalva, Szabadság u. 28.) részére
mezőgazdasági földterület bérbeadásáról,
haszonbérleti szerződés
megkötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a földhaszon
bérbeadásról szóló ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlata alapján Szabó
Róbert (5515 Ecsegfalva, Szabadság u. 28.) részére 2012. október 1.
napjától – 2017. szeptember 30. napjáig, 5 éves időtartamra bérbe adja a
0422 hrsz-ú, 2 ha 9742 m2 területű, szántó művelési ágú földterületet.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést kösse
meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
6.
napirendi pont:
Elvi állásfoglalás a Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program
keretében
kiírt
„HURO
1001“
pályázathoz
önerő
biztosításáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás sikeresen pályázott a „Magyarország-Románia határon átnyúló
együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázati felhívásra. A kistérségi
társulás fejlesztési elképzelései között évek óta szerepel a térségi gazdasági és társadalmi
fejlődést egyaránt fellendítő, az egykori Gyomaendrőd – Nagyvárad közötti vasúti
vonalszakasz visszaállítása, felújítása.
A pályázat megvalósításához önerő biztosítása szükséges, amely a pályázatban résztvevő
települések között létszámarányosan kerül megosztásra. Ennek alapján Ecsegfalva településre
jutó önerő mértéke 644,1 euro ( jelenlegi árfolyamon 185.401,6 Ft).
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A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás elvi állásfoglalás meghozatalát kéri az érintett
önkormányzatoktól arra vonatkozóan, hogy a pályázathoz szükséges önrészt a 2013.évi
költségvetésükben biztosítják.
Kéri a képviselő-testület állásfoglalását és a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
50/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Elvi állásfoglalás HURO 1001 pályázathoz önerő biztosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy foglal
állást, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által sikeresen
pályázott „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési
program” keretében kiírt HURO 1001 pályázat megvalósításához az
Ecsegfalva településre jutó önrészt 644,1 eurót (jelenlegi árfolyamon:
185.401,6 Ft-ot) a 2013.évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kovács Mária polgármester
7. napirendi pont:
Dévaványa Város 2012. első féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadása az ÁMK vonatkozásában
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dévaványa Város
Önkormányzata megküldte a féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját annak érdekében,
hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és hozzon határozatot a közös fenntartású ÁMK
vonatkozásában.
Javasolja a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
51/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványa önkormányzata 2012.évi költségvetés első félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dévaványa Önkormányzata 2012.évi költségvetés első félévi
teljesítéséről szóló beszámolót a közös fenntartású ÁMK
vonatkozásában elfogadja.
8. napirendi pont:
Egyebek
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Közmeghallgatás
tartását 2012. október 30-án 18 órára tervezi.
A javasolt napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi működéséről tájékoztatás
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
52/2012.(IX.25.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közmeghallgatás tartásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Közmeghallgatás tartását határozza el.
Időpontja: 2012. október 30. (kedd) 18 óra
Helye: Művelődési Ház
Napirendi pontjai:
1.) Az Önkormányzat 2012. évi működéséről tájékoztatás
Ezt követően a járások kialakításával kapcsolatosan ad rövid tájékoztatást a képviselőtestületnek.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor bezárta.

k. m. 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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