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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 28-án 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 Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Döntés az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel pályázat benyújtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Döntés ügyvédi képviseletre megbízás adásáról
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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20/2017.(II.28.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 28-án tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Döntés az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel pályázat benyújtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Döntés ügyvédi képviseletre megbízás adásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek

1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmaz.
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására ez idáig kétszer került sor. Elsőnek a fő összeg
258.800 e Ft-ra változott, a növekedés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,7%-os
növekedést jelentett. A 2.sz módosításban a főösszeg 3.800 e Ft-tal nőtt, így a költségvetés
főösszege bevétellel kiadással egyezően 262.600 e Ft-ra módosult. A mostani
rendeletmódosítást leginkább az indokolja, hogy az előirányzatot a teljesített adatokhoz kell
igazítani, minden esetben csak sorok közötti átvezetésről van szó a fő összeg változatlanul
maradása mellett.
Mindezek figyelembevételével a költségvetés fő összege az átcsoportosítások mellett nem nő,
a költségvetés fő összege bevétellel kiadással egyezően 262.600 e Ft. A növekedés az eredeti
előirányzathoz viszonyítva 4,96%.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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2. napirendi pont:
Döntés az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel pályázat benyújtásáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képvielő-testületet arról, hogy Megjelent a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című" EFOP1.5.3-16 kódszámú támogatási felhívás, melyre Ecsegfalva Önkormányzata is jogosult
pályázni a Gyomaendrődi járás településeivel konzorciumban.
Az EFOP – 1.5.3 kódszámú támogatási felhívás célja alapvetően a humán közszolgáltatások
szükséges kapacitásának és szolgáltatáspalettájának, továbbá a sikeres esélykompenzációhoz
szükséges szakemberek kompetencia-fejlesztésének országos támogatása egységes
eszközökkel. Ennek a célnak ez elérése érdekében a felhívás 5 részcélt támogat, amelyeket
kötelezően meg kell valósítani.
1. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása
2. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének
elősegítése
3. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
4. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció
támogatása
5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
A támogatási felhívás kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a
fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális
alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás,
közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő
teljes lakosság.
A támogatási felhívás alapján kötelezően és választhatóan megvalósítható tevékenységek
kerültek meghatározása, amelyek végrehajtása szükséges a 100%-os támogatási intenzitás
elérése érdekében. A választható tevékenységek között lehetőség nyílik eszközbeszerzésre,
valamint nem építési engedély köteles felújítási tevékenyégre is.
Elmondja még, hogy csak konzorciumi formában nyújtható be támogatási kérelem, legalább 5
települési önkormányzat részvételével, legfeljebb 10 konzorciumi partnerrel a
konzorciumvezetőt is beleértve.
Tervezett konzorciumi partnerek:






Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzata
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
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Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum
500 millió Ft a következő megkötések alapján:
Teljes lakónépesség (a megvalósításra kerülő projekt által elért, a megvalósításba bevont
települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők, fő)
A támogatás maximális összege (Ft)
4.000-20.000 főig:
250 000 000
20.000 fő felett:
500 000 000
A Gyomaendrődi járás lakóhellyel rendelkező lakónépesség meghaladja a 20.000 Főt, így a
felálló konzorcium 500.000.000 Ft-ra jogosult pályázni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben az előterjesztéssel és a határozati javaslattal
egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
21/2017.(II.28.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a Gyomaendrődi Járásban" címmel.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot
konzorciumi formában nyújtja be a Gyomaendrődi Járás településeivel
Gyomaendrőddel, Dévaványával, Csárdaszállással,
és Hunyával közösen
maximum 500.000.000 Ft támogatási összegre.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
felálló Konzorcium vezetői feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzata látja
el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Mária polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása során a
legkedvezőbb árajánlatot a VANIN Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság adta,
bruttó 14.450.000,-Ft összegben.
Amennyiben a képviselő-testület az árajánlatot elfogadja, kéri, hogy a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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22/2017.(II.28.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi emberi
erőforrás fejlesztési terv és mellékleteinek összeállítására lefolytatott beszerzési
eljárást érvényesnek nyilvánítja.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzési eljárás
keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó VANIN Vezetési Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlatát bruttó 14.450.000,-Ft összegben elfogadja. A
Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv és mellékletei költség bruttó 14.450.000,Ft fedezeteként a 2017. évi költségvetési rendelet 8. mellékletének TOP és egyéb
pályázati saját erő keretet jelöli ki.
A pályázat sikertelensége esetén a Gyomaendrőd által megelőlegezett összeg
létszámarányosan településre jutó részét – azaz 98.658,-Ft-ot Ecsegfalva Község
Önkormányzata a 2017.évi költségvetésében, a tartalékkeret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Mária polgármestert
feladatellátáshoz szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.

a

Felelős: Kovás Mária polgármester
Határidő: 2017. április 1.

3. napirendi pont:
Döntés ügyvédi képviseletre megbízás adásáról
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy önkormányzatunkat megkereste a Dr. Koltai
Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3), Offner Richárd Ecsegfalva,
Berettyó u. 20. szám alatti lakos meghatalmazása alapján, fizetési felszólítás és részletes
kárigény előterjesztésével.
Offner Richárd 2017. 01.04. napján Ecsegfalva, Berettyó utca 18-19 szám előtti úttesten
haladt át. Elmondása alapján az előző napokban ónos eső esett, és fagy is volt. A baleset
napján hó is hullott. Próbált átmenni a kövesúton, de megcsúszott és orsócsonttörést
szenvedett.
A balesetért az önkormányzatot teszi felelőssé, ezért kárigénnyel lépett fel az
önkormányzattal szemben.
Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk nem ismeri el a felelősségét, így
teljesítésétől is elzárkózik.

a követelés

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy mind a peren kívüli, mind az esetleges peres
eljárásban az önkormányzat képviseletére hatalmazzák meg a Dr. Kiss László Ügyvédi
Irodát.
Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy fenti ügyben hozza meg döntését.
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A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
23/2017.(II.28.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Koltai Ügyvédi
Iroda által előterjesztett, Offner Richárd Ecsegfalva, Berettyó u. 20. szám alatti
lakos követelését nem ismeri el sem jogalapjában, sem összegszerűségében.
Meghatalmazza a Dr. Kiss László Ügyvédi Irodát, hogy mind peren kívüli
eljárásban, mind az esetleges peres eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Egyebek
Munkamegosztási megállapodás elfogadása az Ecsegfalvi Óvoda és a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátása érdekében
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka Jegyző Asszonyt, hogy
tájékoztatást.

adjon

Czene Boglárka jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (4) bekezdése kimondja, hogy „ A költségvetési szerv – a
(4) a) és (4) b) bekezdésben meghatározott kivétellel – gazdasági szervezettel rendelkezik.”
Az Áht. 10. § (4a) bekezdése szerint:„A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési
szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az
államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító
szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja
el.”
Jelen esetben Ecsegfalva Község Önkormányzatának a fenntartásában lévő Ecsegfalvi Óvoda,
mint költségvetési szerv pénzügyi és gazdálkodási feladatait ezidáig is a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal – mint gazdasági szervezet - Ecsegfalvi Kirendeltsége látta el.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet továbbiakban: Ámr. - 9. § (1) bekezdése határozza meg a gazdasági szervezet feladatát az
alábbiak szerint:
„A gazdasági szervezet
a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és
felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a
használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért
felelős szervezeti egység.”
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Az Ámr. 9. § (5) bekezdése szerint:
„(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a
továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés
szerinti feladatait
a) az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv
irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a
továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon,
b) a (4) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv alkalmazásában álló, az önkormányzati
hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője
által kijelölt személy látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása
szolgáltatás vásárlásával történik.”
A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az Ámr. 9. § (1) bekezdése
szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. Egy feladatra
csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv
hagyja jóvá. Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv és az Ecsegfalvi Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező, - költségvetési szerv közötti munkamegosztásról szóló munkamegosztási
megállapodást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri a képviselőket, hogy
amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
24/2017.(II.28.) Kt. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
I. Az Ecsegfalvi Óvoda gazdasági szervezetének feladatait 2017. március 1. napjától a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó külön megállapodásban
rögzítettek szerint Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája
látja el.
II. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv és az Ecsegfalvi Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodást a jelen
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A Munkamegosztási
Megállapodás 2017. március 1. napján lép hatályba.
III. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt Dévaványa Közös Hivatala részéről történő
aláírásra.
Felelősök:
Határidő:
Melléklet:

Fülöp Erzsébet intézményvezető
Czene Boglárka jegyző
2017. március 1.
1 db munkamegosztási megállapodás
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1530-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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