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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Galambos István
képviselő, Csányi András alpolgármester, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum miatt belépő soron következő
Váradi István képviselő eskütétele, esküokány aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné HVB elnök
2. Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2018/2019. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Belső ellenőr kiválasztása a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
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7. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadmányozási Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
9. 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.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
5/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 30-án tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum miatt belépő soron következő
Váradi István képviselő eskütétele, esküokány aláírása
Előadó: Sebestyén Józsefné HVB elnök
2. Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2018/2019. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján)
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Belső ellenőr kiválasztása a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadmányozási Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Előadó: Czene Boglárka jegyző
9. Egyebek
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1. napirendi pont:
Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum miatt belépő soron következő Váradi
István képviselő eskütétele, esküokány aláírása
Kovács Mária polgármester az 1. napirendi pontnak megfelelően felkéri Sebestyén Józsefnét a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy Váradi István képviselő eskütételét bonyolítsa le.

Sebestyén Józsefné HVB elnöke:
Az eskütétel előtt tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Helyi Választási Bizottság a 2018.
január 26-i ülésén határozott arról, hogy a Vágó Lajos János önkormányzati képviselő halálozása
miatt megüresedett mandátumot a 2014. évi egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás
eredményét megállapító 37/2017. (X.12.) HVB határozat alapján a soron következő legtöbb szavazatot
kapott Váradi István tölti be. A képviselő jelölt írásban tett nyilatkozatában vállalta Ecsegfalva
Község Önkormányzat Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum
személyével történő betöltését, az önkormányzati képviselői tisztség viselését.
Fentiekre tekintettel felkéri Váradi Istvánt az eskü letételére.
Kéri, hogy a jelenlévők az eskütételhez szíveskedjenek felállni
Felkéri Váradi István képviselőt, hogy az eskü szövegét szíveskedjenek utána mondani:

„Én,

………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Ecsegfalva Község fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
– Eskütétel –

Sebestyén Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke, esküvevő: megállapítja, hogy
Váradi István képviselő a törvényben meghatározott esküt letette.
A képviselő az eskü letételét követően az esküokmányt aláírta, majd a HVB elnöke a
megbízólevelet átadta.
Kovács Mária polgármester gratulál az újonnan megválasztott képviselőnek, munkájához sok
sikert kíván.
Ismételten megállapítja a határozatképességet, megállapítja, hogy a megválasztott 7 főből 7 fő
jelen van.
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2. napirendi pont:
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-tetületet, arról, hogy Vágó Lajos volt
helyi önkormányzati képviselő halála miatt szükségessé vált a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról – továbbiakban: SzMSz - szóló 6/2016 (III.10..)
önkormányzati rendelet módosítása, mely a képviselők névsorát, illetőleg az egyes
bizottságokba megválasztott képviselők személyét tartalmazta. Ezen túlmenően Ecsegfalva
Község Önkormányzata 2017-es évben a 61/2017.(VI.27.) Kt. határozatával döntést hozott
arról, hogy 2018. január 1-jével kezdődően nem kíván tagja lenni a Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulásának.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét::

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2018.(I. 30.) önkormányzati rendelete
a
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató, az előterjesztés szerint.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
6/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Tájékoztatás a 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
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4. napirendi pont:
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2018/2019. nevelési évre vonatkozóan
Kovács Mária polgármester az Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Ecsegfalvi
Óvoda a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel
időpontjára az intézményvezető javaslatára, az alábbi javaslatot teszi:
A 2018. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai gyermeket a
2018/2019. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen
2018. április 23-án (hétfő)
800-1600 óráig valamint
2018. április 24-én (kedd)
800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai intézményben.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfelemeléssel
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

7/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodába a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját
és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai
gyermeket a 2018/2019. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2018. április 23-án (hétfő) 800-1600 óráig valamint
2018. április 24-én (kedd) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai intézményben.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beiratkozás idejét és a
beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal
hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő: értelem szerint

5. napirendi pont:
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Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról (A nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §
(7) bekezdése alapján)

Kovács Mária polgármester javasolja az Ecsegfalvi Óvoda vezetőjének javaslata alapján az
óvoda 2018/2019-es nevelési évet érintő nyári zárva tartását az előző évek gyakorlata alapján
2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17. napja között 10 munkanapban meghatározni. A
szünetet követően az óvoda 2018. augusztus 21. (kedd) napjától várja a gyermekeket.
A zárva tartásra a dolgozók szabadság kiadása, valamint a szükséges intézményi felújításikarbantartási munkák elvégzése miatt van szükség.
Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
8/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ecsegfalvi Óvodában az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2018. augusztus 6. 2018. augusztus 17. napja között határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről
legkésőbb február 15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő: 2018. február 15.

6. napirendi pont:
Belső ellenőr kiválasztása a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-testület
még 2017. december 12-én döntött a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról, valamint
meghatározta azoknak a személyeknek/szerveknek a körét is, akiktől árajánlatot kíván bekérni
a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.
Az árajánlat tételre kijelölt személyek/szervek részére (Bencze Lajosné, Gyurkóné Bondár
Anna, Menyhért és Társa Kft., Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft.) 2017.
decemberében írásban megküldésre került az ajánlatkérés a pályázati feltételekkel együtt
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A megkeresett pályázók közül 1 pályázó nyújtott be határidőn belül (2018. január 15-ig) a
pályázati anyagát, Gyurkóné Bondár Anna.
Ennek megfelelően javasolja a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján történő
belső ellenőrzés elvégzésével Gyurkóné Bondár Annát bízza meg a képviselő-testület.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
9/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a 2018.
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv alapján történő belső ellenőrzés
elvégzésével Gyurkóné Bondár Annát bízza meg.
A belső ellenőrzés pénzügyi fedezetét, azaz 106.680 Ft-ot - Ecsegfalva Község
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletének tartalék sora biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a nyertes
pályázóval történő a belső ellenőrzés elvégzésére vonatkozó szolgáltatási
szerződés megkötéséről, valamint az ellenőrzési tervben foglalt feladatok
megvalósításáról.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 2018. december 31.

7. napirendi pont:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadmányozási Szabályzatának elfogadása
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Czene Boglárka jegyző:
2017. december 12-én elfogadásra került a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi
Iratkezelési Szabályzata, mellyel hatályon kívül lett helyezve a korábbi iratkezelésre
vonatkozó szabályzat. Tekintettel arra, hogy a régi szabályzat részét képezték a
kiadmányozási előírások is . így annak „sorsáról” is rendelkezni kellett. Ennek megfelelően
immár külön szabályzatba terjesztem a T. Képviselő-testület elé jelen kiadmányozási
szabályzatot, elfogadás céljából.
A kiadmányozási szabályzatot már Dévaványa Város Önkormányzata elfogadta, így jelen
döntést követően 2018. február 1-jéről kezdődően egységesen fogják tudni használni a
szabályzatban foglalt rendelkezéseket a kollégák.
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Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzank.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
10/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzata elfogadja a határozat mellékletében szereplő
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Kiadmányozási Szabályzatát.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018.02.01.- hatályba lépés

8. napirendi pont:
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása a
közelgő nagyberuházásokra való tekintettel szükséges. Ezért javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a melléklet Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyólag fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

11/2018.(I.30.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 1. melléklet
szerinti tartalommal – Ecsegfalva Község Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal

9. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester rövid tájékoztatást ad a közlejövőben várható nagyobb
beruházásokról.
Az Óvoda építési beruházással kapcsolatosan elmondja, hogy a tervek 95 %-ban készen
vannak. Hamarosan indulhat a közbeszerzési eljárás.
8

Munkafolyamatok időpontjai: 2018. május 1-jén kezdődik az alapozás és falazás. Októberre
tetőszerkezet készítés, majd a tél folyamán a belső munkálatok végzése. 2019. tavaszán külső
homlokzati munkák elvégzése.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan elmondja, hogy a beruházást 2018. december 31-ig
el kell végezni. A rákötések áthúzódnak 2019. tavaszára. A szennyvíztisztító kapacitás
bővítése megkezdődött Bucsán. A településen a munkálatok június 1-jén kezdődnek el.
Az EFOP-1-5.3-16-2017-00042 kódszámú pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy pozitív
elbírálásban részesült. A gyomaendrődi járás összesen 478.636.737,- Ft összegű
támogatásban részesült, amelyből Ecsegfalvára jut 35.464.896,-Ft. Az elnyert támogatási
összegből különböző programokat kell megvalósítani, képzéseket kell tartani. Járási szintű
rendezvényeket kell lebonyolítani indikátor részvételével. Sok munka lesz vele, de meg
fogja érni.
Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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