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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 26-án 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András alpolgármester Galambos
István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor képviselő és Váradi István
képviselő
Igazoltan távol van: Kovács Mária polgármester
Tanácskozási joggal részt vesz:
Meghívottak:

Jegyzőkönyvezető:

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző

Ecsedi Sándor László tű. szds, parancsnok-helyettes,
Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető,
Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető,
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Erdész Béla ügyvezető ERBO-PLAN Kft.
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester távollétében Gaál Marianna alpolgármester tisztelettel köszönti
a nyilvános ülésen megjelenteket. Külön köszönti a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Váradi István és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Gaál Marianna alpolgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. Lakossági fórum településképi rendelet véleményezésével kapcsolatosan
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.évben végzett munkájáról
beszámoló
Előadó: Sebők János tű.alezredes, parancsnok
3. Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett
munkájáról
Előadó:Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
4. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a
szakmai munkáról
Előadó:Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető
5. Ecsegfalvi Óvoda beszámolója a nevelő-oktató munkáról
Előadó: Fülöp Erzsébet intézményvezető
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6. Településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó véleményezési és partnerségi
egyeztetési szakasz lezárása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
7. A 2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:Gaál Marianna alpolgármester
8. 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről döntés
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
9. DAREH önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
10. Egyebek
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Hegyi Ferencné képviselő
Indítványozza, hogy a Cefredoktor Kft. cefremoslék elhelyezésére és szállítására irányuló
kérelmét tűzze napirendjére a képviselő-testület.
Gaál Marianna alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pont
felvételéről szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi pont felvételével, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
43/2018.(VI.26.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 26-án
megtartásra kerülő ülésének napirendjére tűzi a Cefredoktor Kft által benyújtott
kérelmét.
Czene Boglárka jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bek. c)pontja alapján zárt ülést rendelhet el a
vagyonával való rendelkezés esetén. Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan önkormányzati
tulajdonú, így a vagyonnal való gazdálkodás megvalósul, ezért a képviselő-testület fog
dönteni, hogy nyílt vagy zárt ülésen kíván a kérelemben dönteni.
Hegyi Ferencné képviselő:
Kéri, hogy a kérelmet nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Gaál Marianna alpolgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy nyílt ülésen tárgyalja a
képviselő-testület, kézfelemeléssel szavazzon.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
44/2018.(VI.26.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cefredoktor Kft.
cefremoslék elhelyezésére és illetve szállítására irányuló kérelmét nyilvános
ülésen kívánja megtárgyalni.
Ezt követően Gaál Marianna alpolgármester
nyilvános ülésének napirendjét.

elfogadásra javasolja a képviselő-testület

Aki az előterjesztéssel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.

A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
45/2018.(VI.26.) EF.Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 26-án tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lakossági fórum településképi rendelet véleményezésével kapcsolatosan
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.évben végzett munkájáról
beszámoló
Előadó: Sebők János tű.alezredes, parancsnok
3. Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett
munkájáról
Előadó:Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
4. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a
szakmai munkáról
Előadó:Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető
5. Ecsegfalvi Óvoda beszámolója a nevelő-oktató munkáról
Előadó: Fülöp Erzsébet intézményvezető
6. Ecsegfalva Község Településkép védelméről szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
7. Településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó véleményezési és partnerségi
egyeztetési szakasz lezárása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
8. A 2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó:Gaál Marianna alpolgármester
9. DAREH önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
10. Cefredoktor Kft. cefremoslék elhelyezésére és szállítására irányuló kérelme
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
11. Egyebek
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1. napirendi pont:
Lakossági fórum településképi rendelet véleményezésével kapcsolatosan
Gaál Marianna alpolgármester:
Tisztelt Lakosok!
A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a
településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény (továbbiakban: Tktv.) írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
határozza meg:
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó szabályokat Ecsegfalva Község Önkormányzata a
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló
19/2017. (X.02.) önkormányzati rendeletével már elfogadta, valamint a Településképi arculati
kézikönyv elfogadása – határozattal – is megtörtént a májusi testületi ülésen megtörtént.
A soron következő feladat a településképi rendelet megalkotása. A településképi rendelet a
kézikönyv alapján készül. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények
meghatározásával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.
A településképi rendeletben kell meghatározni a helyi (kerületi) védelem alá helyezés,
valamint megszüntetés szabályait, a védettséggel összefüggő korlátozásokat,
kötelezettségeket, a védelem alatt álló területekre, illetve a településképi szempontból
meghatározó területekre vonatkozó településképi követelményeket (melyek lehetnek
anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzatkialakításra, zöldfelületek kialakítására,
vonatkozó követelmények), a sajátos építmények, reklámok és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésére vonatkozó szabályokat, valamint az egyes eljárásokra (településkép-védelmi
tájékoztató és szakmai konzultáció, településképi véleményezési, településképi bejelentési,
településképi kötelezési) vonatkozó szabályokat. A településképi rendeletet kidolgozása és
elfogadása a Tktv. szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban
történhet. A településképi rendelet a „Hogyan lehet építeni?” kérdésre ad egyértelmű és
egyszerű válaszokat.
A településképi rendelettel kapcsolatosan a Kormányrendelet az alábbi előírásokat
tartalmazza:
„28. § (1) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a
településképi rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt:
polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti
érintett államigazgatási szervekkel, - a kézikönyv és a településképi rendelet kivételével - az
érintett területi és települési önkormányzatokkal.
(2) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak
megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint történik.”
„28.§ (4) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet
vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve ha a
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módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon
kívül helyezése miatt van szükség.”
„29. § (4) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a
településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval
és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet
partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg, de
a) ha … van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült
tervezetet a … a hirdetőfelületen, - ha van ilyen - a helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,
b) az észrevételeket, javaslatokat
ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül kivéve, ha e rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg -,
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.”
Mindezzel összefüggésben tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a rendelet-tervezet
Ecsegfalva Község Önkormányzatának honlapjára feltöltésre került. A jogszabály értelmében
a lakosság részére közreadott rendelet-tervezettel kapcsolatosan a lakosok az észrevételeiket
vagy
- a mai lakossági fórumon mondhatják el szóban, vagy
- legkésőbb 2018. július 3-val bezáróan írásos vagy elektronikus formában küldhetik meg
azokat.
A partnerségi egyeztetést követően a véleményeket
A településképi rendelettel kapcsolatban beérkező javaslatokat, véleményeket a
megbízott tervező cég a főépítésszel együtt szakmailag megvizsgálja és az elfogadásra
nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával a polgármester részére
továbbítja. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület hoz
döntést.
Gaál Marianna alpolgármester megállapítja, hogy a lakosság részéről a településképi rendelet
véleményezésével kapcsolatban tartott lakossági fórumon nem jelent meg senki.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a településképi rendelet-tervezettel
kapcsolatban írásos észrevételt sem nyújtottak be.

2. napirendi pont:
A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.évben végzett munkájáról beszámoló
Gaál Marianna alpolgármester felkéri a Tűzoltóság képviselőjét, hogy amennyiben szóbeli
kiegészítést kíván tenni az írásos beszámolójához, akkor tegye meg.

Ecsedi Sándor László tű. szds, parancsnok-helyettes:
Az elkészített beszámolóval kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
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Galambos István képviselő:
Mi az oka annak, hogy a beszámolóban szereplő tűzesetek száma növekvő tendenciát mutat?
Ecsedi Sándor László tű. szds, parancsnok-helyettes:
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a katasztrófavédelem tekintetében a bázis évük a
2012.év.
A szabadtéri tűzesetek növekedése a szélsőséges időjárással magyarázható. Elmondja, hogy
előző év nyarán három alkalommal volt folyamatos hőhullám, amely hatással volt a tűzesetek
kialakulására.
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.évben végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
46/2018.(VI.26.) EF.Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2017. év tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

3. napirendi pont:
Tájékoztató a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett
munkájáról
Gaál Marianna alpolgármester felkéri a Kovács Krisztián tű. alezredes urat, hogy
amennyiben szóbeli kiegészítést kíván tenni az írásos tájékoztatójához, akkor tegye meg.
Kovács Krisztián tű. alezredes, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője:
Kiegészítésként elmondja, hogy Ecsegfalva település speciális helyzetben van, hogy a hozzá
legközelebb eső tűzoltóság a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltóság, így a település
elsődlegesen a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéhez és a
Karcagi Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez tartozik.
Felajánlja segítségüket az intézményeknek, a megelőzésekhez kapcsolódó tájékoztatások
megtartására.
Amennyiben kérdése van a jelenlévőknek, szívesen válaszol.
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
47/2018.(VI.26.) EF.Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

4. napirendi pont:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a szakmai
munkáról

Gaál Marianna alpolgármester felkéri Baloghné Berényi Erzsébetet a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét, hogy amennyiben
kiegészítést kíván tenni az írásos beszámolójához, akkor tegye meg.
Baloghné Berényi Erzsébet intézményvezető:
Köszönti a jelenlévőket. Úgy gondolja, hogy részletesen leírt mindent a beszámolójában.
Elmondja, hogy 2007.év óta igyekeznek mindent megtenni az Ecsegfalvi gyerekekért, hogy
az alsó tagozatos gyerekek helyben tanulásuk minél zökkenő mentesebb legyen. Sikerült azt
elérni, hogy még az idén is 2 csoportban, négy pedagógussal tudnak oktatni.
Gaál Marianna alpolgármester megköszöni a kiegészítést és kéri képviselő-társait, hogy
amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban, tegyék fel.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
48/2018.(VI.26.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység szakmai munkájáról
és az intézmény működéséről szóló beszámolóját elfogadja.
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5. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda beszámolója a nevelő-oktató munkáról

Gaál Marianna alpolgármester felkéri Fülöp Erzsébetet az Ecsegfalvi Óvoda
intézményvezetőjét, hogy az Ecsegfalvi Óvoda nevelő-oktató munkájáról szóló
beszámolójához szóbeli kiegészítést kíván tenni, akkor tegye meg.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Elmondja, hogy a személyi állományuk a törvényi előírásoknak megfelelően 4 fő
óvodapedagógus, illetve 2 fő dajka. A tárgyi feltételek kapcsán úgy gondolja, hogy jól ellátott
az intézmény. Egyedüli gondjuk az volt, hogy több alkalommal beázott az intézmény.
Szeretné kérni, hogy a nyári tisztasági meszelés során a plafont kijavítani.
Úgy gondolja, hogy jó hangulatban, családiasan,gyermekkozpontúan folyt a nevelés, úgy érzi,
hogy semmiben nem szenvedtek hiányt. Ezért köszönetét fejezi ki a fenntartónak.
Gaál Marianna alpolgármester megköszöni a kiegészítést és kéri képviselő-társait, hogy
amennyiben kérdésük van a beszámolóval kapcsolatban, tegyék fel.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, az Ecsegfalvi Óvoda nevelő-oktató munkájáról
szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Gaál Marianna alpolgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
49/2018.(VI.26.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda
nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

6. napirendi pont:
Településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó véleményezési és partnerségi
egyeztetési szakasz lezárása
Gaál Marianna alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Ecsegfalva község
az ERBO-PLAN Kft. (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 21.) tervező céggel készítteti a település Helyi
Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ).
A tervezés olyan fázishoz ért, hogy az elkészült terveket (településszerkezeti terv, HÉSZ szöveges
előírásai, szabályozási terv) a szakigazgatási szervek megismerték és véleményezték. A tervezők a
szakigazgatási szervek felvetett észrevételeire válaszoltak, illetve az észrevételek mindegyikét
elfogadva kijavították a terveiket.
A Tisztelt Képviselő-testület 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendeletben meghatározta a
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályait, és képviselő-testületi határozatban
döntött a Településrendezési Eszközök készítésének elindításáról.
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A HÉSZ készítése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 41. §-a alapján teljes eljárással kerül
lefolytatásra.
Az eljárás első lépése a Kormányrendelet 41. §-a szerinti véleményezési szakasz, amelyet a
partnerségi egyeztetésbe bevontakkal és a Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott
államigazgatási szervekkel kellett lefolytatni. A tervezett módosítással kapcsolatban a
Kormányrendeletben meghatározott véleményezésre biztosított határidőn belül a szakhatóságok
részéről nem érkezett olyan észrevétel, amely miatt a tervezett HÉSZ készítési folyamaton
változtatni kellene. A tervezők a felvetett észrevételeknek megfelelően kijavították a munkájukat.
Ennek megfelelően a Kormányrendelet 39. § (1) bekezdése szerinti véleményeltérések tisztázására
irányuló egyeztetés megtartására nem volt szükség.
A tervezett HÉSZ készítésének jelenlegi véleményezési szakasza a Kormányrendelet 39. § (2) és
(3) bekezdése szerint a Képviselőtestület által az előzmények ismeretében meghozott döntéssel és
annak közzétételével zárul le.
A HÉSZ készítés további szakaszaiban az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal adja ki a záró szakmai véleményét. Elfogadó záró szakmai vélemény esetén a
HÉSZ készítése a Képviselő-testület rendeletalkotásával zárul le.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és az ügyben dönteni
szíveskedjenek.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Gaál Marianna alpolgármester a határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
50/2018.(VI.26.) EF.Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
településrendezési eszközök tervezett elgondolásait, a partnerségi egyeztetés szabályai
alapján lefolytatott eljárási szakaszát, a Helyi Építési Szabályzatról a szakigazgatási
szervek és partnerek észrevételeit, valamint az észrevételekre, véleményekre adott
válaszokat megismerte, azokkal egyetért és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése
szerint a véleményezési szakaszt zárja le.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési
Eszközök készítésére vonatkozó véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz
lezárásával egyben hozzájárul a településrendezési eszközök készítésének további
folytatásához.
Megbízza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület által a véleményezési szakaszban
megismert és elfogadott településrendezési eszköz tervezetét az eljárás során
beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb
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dokumentum egy-egy példányát végső szakmai véleményezésre küldje meg a Békés
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze részére.
Felelős:

Kovács Mária

polgármester

Határidő: folyamatos

7. napirendi pont:
A 2018.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Gaál Marianna alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-a alapján a képviselő-testület
– a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási
szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A közszolgálati tisztviselők munka – és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet az alábbiakat tartalmazza:
13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint
a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletalkotás útján jogosult
dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről.
Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell a
lakosságot (hirdető tábla, helyi lap, honlap útján).
Fentiekre való tekintettel javasolja, hogy a képviselő-testület 2018. július 23-tól 2018.
augusztus 26-ig, illetve 2018. december 24-től 2019. január 6-ig rendelje el az igazgatási
szünetet.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet tárgyalja meg és
döntsön az igazgatási szünet elrendeléséről.
Amennyiben a rendelet-tervezettel egyetértenek, kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
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Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2018.(VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

8. napirendi pont:
2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről döntés
Gaál Marianna alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a belügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és az I.10. pont szerint. A
támogatás a település működőképességének megőrzéséhez vagy feladatának ellátását
veszélyeztető helyzet elhárításához igénylehető. A támogatási igény csak az önkormányzat
gazdálkodásában jelentkező konkrét problémák kezelésére nyújtható be.
Ecsegfalva Önkormányzat jelenleg likviditási problémával küzd annak ellenére, hogy igénybe
vette a 10 millió forintos folyószámlahitel keretet is.
Nagy összegű (3 millió forintos) kifizetetlen szállítói tartozással rendelkezünk. Iparűzési adó
visszafizetése keletkezett az önkormányzatunknak közel 3 millió forint, amit a MOL Nyrt.
részére vissza kell fizetni. Amennyiben a központi támogatást nem kapjuk meg, akkor a
biztonságos működés veszélybe kerül.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni, szíveskedjen.
Kéri a véleményeket.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi. Kéri,
hogy szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
51/2018.(VI.26.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet I. 7. pont és az I.10. pont szerint támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatási igény benyújtásával.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: szeptember 30.
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9. napirendi pont:
DAREH önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Gaál Marianna alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DAREH
Önkormányzati Társulás legfőbb szerve, a Taggyűlés legutolsó ülését 2018. május 28. napján
tartotta, ahol az Önkormányzat döntését is igénylő határozatot hozott.
A Taggyűlés döntött másrészt a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról. A módosítás indokai a következők:
- a Társulás tagjainak aktualizálása szükséges, ugyanis Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselőtestülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete, Kaszaper Község
Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza
Város Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselőtestülete belépési szándéknyilatkozatot nyújtottak be, mely csatlakozási kérelmek a
Taggyűlés döntése alapján a valamennyi jogszabályi előírásnak és belső szabályzatnak
megfelelnek.
- a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivataltól szakmai
segítségnyújtás keretében a Társulási Megállapodás 66.) és 83/A.) pontjaira
vonatkozóan érkezett megállapítások és javaslatok átvezetése szükséges a Társulási
Megállapodásban.
A Taggyűlés egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a fenti települések csatlakozáshoz,
illetve a Társulási Megállapodás módosításához legalább minősített többséggel hozott
határozatukban járuljanak hozzá 45 napon belül, és döntésükről a DAREH Önkormányzati
Társulás Elnökét tájékoztassák.
Fentiekre tekintettel kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás
módosításáról döntést hozni szíveskedjen!
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
52/2018.(VI.26.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagönkormányzata
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi
Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselőtestületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselőtestületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását
jóváhagyja,
2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
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jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja.
3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Kovács Mária polgármester.
Határidő: 2018. július 12.

10. napirendi pont:
Cefredoktor Kft kérelme cefremoslék elhelyezésére és elszállítására
Gaál Marianna alpolgármester átadja a szót a Cefredoktor Kft képviselőjének.

Szilágyi Sándor a Cefredoktor Kft. képviselője:
Köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy a Cefredoktor Kft. 2014 óta működik
Ecsegfalván. Azóta folyamatosan fejlődtek. A működésük során cefremoslék keletkezik,
amelynek az elhelyezésében eddig is az Önkormányzat nyújtott segítséget. Eddig is sikeres és
stabil volt az együttműködésük, és ennek megerősítését kérik továbbra is, olyan formában,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 195 hrsz-ú területre a cefremoslékot elhelyezhessék.
Ennek érdekében készíttettek egy talajvédelmi tervet, melyet becsatolt. A törvényi előírásoknak
megfelelően készült egy kihelyezési terv. Ez alapján a cefremoslék kihelyezhető, bizonyos
szabályok betartása mellett. Ehhez kérnék a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását. A
cefremoslék elszállítására szippantó kocsival rendelkeznek, de traktorral nem. Ehhez kérnék
még az önkormányzat segítő közreműködését. Szeretnék az önkormányzat tulajdonában lévő
traktort bérbe venni.

Gaál Marianna alpolgármester:
A 195 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának elvileg akadálya nincs. Az elkészített talajvédelmi terv
azonban tartalmaz egy új szabályozást, amely szerint a cefremoslék talajba juttatását
injektálással kell megoldani, a szaghatások elkerülése végett.
Javasolja, hogy a talajba juttatási technológia pontosítása után hozza meg döntését a képviselőtestület.
A traktor bérbeadására nem lát lehetőséget, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vállalkozási
tevékenységet nem végezhet.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a „Nem mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv” kiegészítése
után a cefremoslék földbejuttatásának pontos meghatározása után hozzanak döntést, kéri, hogy
szavazzanak.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
53/2018.(VI.26.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Cefredoktor Kft.
által benyújtott, és 2018. május 14-én készült „Nem
mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználását
megalapozó talajvédelmi terv” kiegészítését kéri, a földbe történő bejuttatási
technológia pontosításában, valamint a cefremoslék földbe történő helyezésének
időbeli meghatározásában.
A képviselő-testület döntését ennek birtokában hozza meg.
Határidő: 2018. június 30.

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Gaál Marianna
alpolgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor bezárta, és zárt ülés
tartását rendelte el.

kelt, mint első oldalon

Gaál Marianna
alpolgármester

Czene Boglárka
jegyző

Váradi István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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