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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő, és Vágó Lajos
képviselő
Igazoltan távol van:

Galambos István képviselő

Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Meghívott:

Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezető

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja
Sárkány Sándor képviselőt és Gaál Marianna
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően
pontokat:

Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi

1. Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvíz beruházási Társulás létrehozásáról
döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Napközi konyha módosított szakmai programjának elfogadása
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 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.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
47/2017.(VI.13.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.június 13-án tartandó
rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvíz beruházási Társulás létrehozásáról
döntéshozatal
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Napközi konyha módosított szakmai programjának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
döntéshozatal

Szennyvíz

beruházási

Társulás

létrehozásáról

Kovács Mária polgármester elmondja, hogy Bucsa község településen KEOP-1.2.0/09-11,
illetve KEHOP-2.2.4 konstrukció keretében több mint 1,5 milliárd Ft elszámolható
összköltséggel megvalósult a szennyvízelvezető rendszer kialakítása, valamint a keletkező
szennyvíz kezelésére szolgáló szennyvíztisztító telep. A beruházás, KEOP-1.2.0/09-11-20120009 és KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú szakaszolt projektként 2016.
november 24-én került átadásra. Adott a lehetőség, hogy a Bucsán kialakított szennyvíztisztító
telep fogadja Ecsegfalván és Kertészszigeten keletkező szennyvizet a településeken
szennyvízhálózat kiépítésével, valamint a bucsai szennyvíztisztító telep bővítésével.
Mindezek megvalósításához 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben meghatározott
agglomerációs besorolás, valamint a „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” projekt
támogatási Szerződésének módosításai szükségesek.
Az érintett Önkormányzatok 2017. február hónapban döntöttek az agglomerációs
felülvizsgálat megindításáról. Ezt követően a szakértő tervezők által elkészített Felülvizsgálati
dokumentációval 2017.04.18-án agglomerációs felülvizsgálati kérelem került benyújtásra a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz. 2017.05.16-án az Igazgatóság által összehívott Tanács
tárgyalta a dokumentációt. Ennek elfogadásáról a véleményt 2017.05.18-án megküldte az
Országos Vízügyi Főigazgatóság részére, majd a Belügyminisztérium elé kerül a kérelem,
ahol elfogadás esetén hozzájárulásukat adják a módosításra vonatkozóan.
A projekt KEHOP Támogatási Szerződés módosítása, az összköltség növelési kérelem
benyújtása a Belügyminisztérium által kiadott nyilatkozat meglétekor lehetséges, mely
júliusban várható. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása és a KEHOP-2.2.4
kódszámú felhívás alapján támogatást igénylő:
„Támogatási kérelmet
a. települési önkormányzat önállóan,
b. települési önkormányzatok társulása,
c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek
konzorciuma nyújthat be.”
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A hivatkozott előírás alapján az Önkormányzatoknak a tervezett fejlesztés megvalósítására, a
Támogatási Szerződés módosítására Önkormányzati Társulást kell létrehozniuk.
Az Önkormányzatoknak a Társulás létrehozására vonatkozó szándékuk kinyilvánítására,
valamint a Társulási Tanácsba tagok delegálására vonatkozó döntésük szükséges, majd ezt
követően a Társulási Megállapodás tervezetet kell elfogadniuk.
A Társulás megalakulásával nyílik lehetőség a Támogatási Szerződés Ecsegfalva és
Kertészsziget településeket is érintő fejlesztésének megvalósítása érdekében történő
módosítására.
Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzák meg döntésüket a Szennyvízberuházási Társulás
létrehozásáról, illetve a Társulásba történő delegálásról.
A Társulási Tanácsba delegálni javasolja Kovács Mária polgármestert, Gaál Marianna
alpolgármestert, valamint Csányi András alpolgármestert.
Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
48/2017.(VI.13.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás alapításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ Elhatározza, hogy Bucsa Község Önkormányzata az Ecsegfalva és
Kertészsziget
településeket
is
érintő
fejlesztés
„Bucsa
község
szennyvízcsatornázása” projekt keretében való megvalósíthatósága érdekében
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás létrehozását
vállalja.
2./ A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás Társulási
Tanácsába Ecsegfalva Község Önkormányzat képviseletében
Kovács Mária polgármester
Gaál Marianna alpolgármester
Csányi András alpolgármester
személyeket delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata közvetlenül biztosította az étkeztetést, így a 2016. december havi rendes
ülésén döntött, hogy az Ecsegfalvi Óvodába, mint költségvetési szervbe integrálta e feladat
ellátást, majd a 2017. január havi rendes ülésén határozott, hogy a napközi konyha az
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önkormányzat „szakfeladatáról” teljesen kikerüljön és egészében beintegrálódjon az
Ecsegfalvi Óvodába.
A döntést követően szükséges az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálata,
módosítása stb. Jelen ülésre az Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata kerül
beterjesztésre jóváhagyás céljából.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
49/2017.(VI.13.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Ecsegfalvi
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős:
Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő:
-

3. napirendi pont:
Napközi konyha módosított szakmai programjának elfogadása
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata közvetlenül biztosította az étkeztetést, így a 2016. december havi rendes
ülésén döntött, hogy az Ecsegfalvi Óvodába, mint költségvetési szervbe integrálta e feladat
ellátást, majd a 2017. január havi rendes ülésén határozott, hogy a napközi konyha az
önkormányzat „szakfeladatáról” teljesen kikerüljön és egészében beintegrálódjon az
Ecsegfalvi Óvodába.
A döntést követően szükséges az intézmény alapdokumentumainak felülvizsgálata,
módosítása stb.
Jelen ülésre az Ecsegfalvi Óvoda Napközi Konyha módosított szakmai programjának
elfogadása kerül beterjesztésre jóváhagyás céljából.
Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező Napközi konyha
módosított szakmai programját jóváhagyni szíveskedjen.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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50/2017.(VI.13.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi konyha módosított
szakmai programját elfogadja.
Felelős:
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Hegyi Ferencné élelmezésvezető
Határidő:
-

4. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a MŰKENG
Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása 2013. december 1-től került
kialakításra.
Az új nyilvántartás lényege, hogy a korábbi, papír alapú engedélyezés elsődlegessége helyett
a Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés alapozza meg a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését.
.A Szolgáltatói Nyilvántartásban rögzítendő adatok körét, főbb működési elveit a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K §-a, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(1) i) rendelkezései határozzák meg. Részletes végrehajtási szabály: a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet.
Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel Hegyi Ferencné élelmezésvezetőt, hogy a
fenntartó képviseletében a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartását (rövidített neve: MŰKENG) e-képviselőként
kezelje, különös tekintettel a szolgáltatói nyilvántartás adatbázisának feltöltésére és az
adatváltozások haladéktalan átvezetésére.
Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
51/2017.(VI.13.) Kt. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hegyi Ferencnét
az Ecsegfalvi Óvoda élelmezésvezetőjét, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint fenntartó képviseletében a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartásban
(rövidített neve: MŰKENG) e-képviselőként kezelje, különös tekintettel a
szolgáltatói nyilvántartás adatbázisának feltöltésére és az adatváltozások haladéktalan
átvezetésére.
Felelős: Hegyi Ferencné élelmezésvezető
Határidő: azonnal
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Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1440-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Szarka Andrea
aljegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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