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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, 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
Meghívottak: Lövei Sándor körzeti megbízott
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Ideiglenes közérdekű szolgáltató kijelölése kommunális hulladékszállítás esetén
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
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 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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1/2016.(I.12.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 12-én
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ideiglenes közérdekű szolgáltató kijelölése kommunális hulladékszállítás esetén
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról 6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Ideiglenes közérdekű szolgáltató kijelölése kommunális hulladékszállítás esetén
Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad
arról, hogy a település kommunális
hulladékellátást végző Békés-Manifest Kft. 2015. decemberében megkereste azt a közel 40
önkormányzatot, ahol ellátja a hulladékkezelési, szállítási feladatokat. A megkeresés célja az
volt, hogy kiközölje a szerződött partnerekkel a 2016. év I. félévére várható ártalmatlanítási,
hulladékszállítási és egyéb felmerült költségeket, melyek alapján az önkormányzatuknak el
kellett dönteniük, hogy a saját költségvetésük ismeretében tudják-e vállalni a közszolgáltatás
díjainak finanszírozását vagy kérik a katasztrófavédelmi hatóságtól az ideiglenes jellegű
közérdekű szolgáltató kijelölését.
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény 1.§ - 3.§-i rendelkeznek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ideiglenes ellátásának szabályairól az alábbiak szerint:
1. §(1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33–34. §-ában
foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33–34.
§-ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait
az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény
bekövetkezéséről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a
kormányrendeletben kijelölt állami szervet (a továbbiakban: állami szerv
(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a
továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15
napon belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a
hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a minősítési engedéllyel rendelkező szolgáltatók
közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó
közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni.
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(4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben
fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.
(7) Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötéséig, de legfeljebb kormányrendeletben meghatározott időtartamra
érvényes.
3. § (5) Az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás költségeit a központi költségvetés
terhére kell biztosítani.
(5a) Az (5) bekezdés nem érinti az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó díjfizetési kötelezettségét.
(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől
függetlenül – folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.
Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kéri, hogy kézfelemeléssel
szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
2/2016.(I.12.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 37.§. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Békés –Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött a nem veszélyes
szilárd hulladék összegyűjtésére és hulladéklerakó telepre történő szállításáról szóló
szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes kijelölésének napjával
felmondja.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak
ellátása érdekében kezdeményezze a közérdekű szolgáltató ideiglenes kijelölését a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.
Megbízza a polgármestert, hogy az ideiglenes kijelölés időszakában kezdjen
tárgyalásokat a település végleges hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának biztosítása
érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: -

2016.01.13. :a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresése,
folyamatos: más szolgáltatóval történő egyeztetés

2. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
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Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. március 1-től hatályos, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a települési
önkormányzat saját rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít
meg, mely szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokat jelent. A
2015. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozás rövid határidőt szabott a helyi
rendeletek megalkotására, kidolgozására az önkormányzatok részére. A 2015. március 1.
napjától eltelt időszak gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai alapján, az ecsegfalvai lakosok
érdekében a Képviselő-testület által megalkotott a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mert a
jelenlegi szabályozás alapján nyújtható támogatás nem jelent tényleges segítséget a rászorulók
részére, a rendelet jelenlegi formájában nem érte el a célját, azaz a megállapított havi, illetve
esetenkénti támogatás összege túlzottan alacsony összegű.
Javaslatot tesz a rendelet módosításhoz:
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás összege havonta 5.000,-Ft-ra emelkedjen,
 temetési költség többletkiadásai miatt, az eltemettető 20.000,-Ft rendkívüli települési
támogatásban részesüljön,
 az óvodáztatás címén adható összeg gyermekenként 4.000.-Ft — 20.000.-Ft terjedjen,
 beiskoláztatás címén adható összege általános iskolás gyermek részére 4000.-Ft —
20.000.-Ft, középiskolás gyermek illetve fiatal felnőtt részére 6.000.-Ft — 20.000.-Ft,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére
7.000.-Ft — 20.000.-Ft terjedjen.
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta
a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(I.13.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
Az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást
nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
6/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a gyermekétkeztetés
esetén a nyersanyagköltségek kismértékű emelkedését a 2015. szeptember 1. napjától
hatályba lépő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
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37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírásai okozzák. A rendelet szerint a nyersanyag
válogatásnál és az étrend összeállításánál még szigorúbb szabályokat kell betartani. Zöldség,
gyümölcs adás aránya növekedett. A fehér kenyér helyett teljes kiőrlésű pékárut kell adni a
gyerekeknek.
Elmondja még, hogy A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják.
Kéri a képviselő-testületet,
kézfelemeléssel szavazzanak.

hogy

amennyiben

a

rendelet-tervezetet

elfogadják,

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta
a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő Testületének
2/2016.(I.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat konyhájában biztosított gyermekétkeztetésért, személyes
gondoskodást nyújtó intézményi, valamint az intézményi munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4. Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2016. márciusában
az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld területek árverésére kerül sor, amelynek
előkészítéséről a január végén sorra kerülő ülésen fognak döntést hozni.
Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1650-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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