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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 29-én 15 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak:, Kovács Mária polgármester , Gaál Marianna alpolgármester,Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor képviselő és Váradi István
képviselő
Igazolatlanul távol van: Hegyi Ferencné 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 Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. 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
5. Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek

Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról
szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
8/2019.(I.29.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 29-én tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. 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
5. Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Egyebek

1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.(Jegyzőkönyv melléklete szerint.)
Aki a tájékoztatóval egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
9/2019.(I.29.) Ef. 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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2. napirendi pont:
Általános iskolai körzethatár véleményezése vagy körzethatár módosítása
Kovács Mária polgármester: Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatala Hatósági Főosztálya felhívta figyelmünket, hogy az EMMI rendelet 24. § (1a)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ,
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az
egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig
tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
Mellékletben megküldésre került az általános iskolák 2019/2020 tanévre vonatkozó kötelező
felvételt biztosító körzeteinek meghatározása járási bontásban.
A Felvételi körzetet tartalmazó mellékletben Ecsegfalva település vonatkozásában a kötelező
felvételt biztosító iskola a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 105/2018.(X.30.) Kt. hat, számú döntését ne
módosítsa, azaz értsen egyet a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, „A kötelező
felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Gyomaendrődi járás 2019/2020. tanév„
meghatározásával.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésről mondják el véleményüket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény nem hangzott el.
Amennyiben az előterjesztéssel egyetértenek, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
10/2019.(I.29.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei
Kormányhivatal által kialakított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatáraival a 2019/2020. tanév vonatkozásában, a körzethatár módosítását
kezdeményező javaslattétellel nem kíván élni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatalt a döntésről értesítse.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Szarka Andrea aljegyző
2019. február 15.

3. napirendi pont:
Az óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása a
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan
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Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.
§ (1) bekezdése értelmében az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a
között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek
hiányában a helyben szokásos módon.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § (4) bekezdése értelmében a házirend egy
példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak
át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell.
Az Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott Ecsegfalvi Óvoda a
2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjára és az óvodai felvétel időpontjára
az intézményvezető javaslatára, az alábbi javaslatot teszi:
1. A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai gyermeket a
2019/2020. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen
2019. április 23-án (kedd)
800-1600 óráig valamint
2019. április 24-én (szerda)
800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai intézményben.
2. A fenntartó a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb közlendőket a
határidő előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
3. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy szavazzanak.
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
11/2019.(I.29.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodába a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés
módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019. augusztus 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött ecsegfalvai
gyermeket a 2019/2020. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő
személyesen,
2019. április 23-án (kedd) 800-1600 óráig valamint
2019. április 24-én (szerda) 800-1600 óráig
írathatja be az 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. sz. alatti óvodai intézményben.
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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

4. napirendi pont:
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 elmondja, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §
(7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a
házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül
behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február
tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Az Ecsegfalvi Óvoda vezetőjének javaslata alapján az óvoda 2018/2019-es nevelési évet
érintő nyári zárva tartására vonatkozó terve az előző évek gyakorlata alapján 2019. augusztus
12. – 2019. augusztus 23. napja között 8 munkanap. A szünetet követően az óvoda 2019.
augusztus 26. (hétfő) napjától várja a gyermekeket.
A zárva tartásra a dolgozók szabadság kiadása, valamint a szükséges intézményi felújításikarbantartási munkák elvégzése miatt van szükség.
Kéri a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.
Amennyiben a javaslattal egyetértenek, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
12/2019.(I.29.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecsegfalvi
Óvodában az óvoda nyári zárva tartás időpontját 2019. augusztus 12. - 2019. augusztus 23.
napja között határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről legkésőbb február
15-ig tájékoztassa a szülőket.
Felelős:
Határidő:

Fülöp Erzsébet intézményvezető
2019. február 15.
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5. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
Kovács Mária polgármester:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése és Ecsegfalva Község
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja alapján a költségvetési év
elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie
az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2018.
évre szóló közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 16/2018.(II.27.) Kt. határozatával
fogadta el.
A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint:
„A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”
A közbeszerzési terv eddig egyszer volt módosítva, jelen előterjesztésben a második
módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv módosítását az indokolja, hogy a
közbeszerzési terv elkészítése óta új közbeszerzés indul, közétkeztetés közbeszerzés
tárgyában.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg,
és a közbeszerzési terv módosítását fogadja el.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, kéri, hogy aki egyetért a közbeszerzési terv
módosításával, az kézfelemeléssel szavazzon.
Kovács Mária polgármester a szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
13/2019.(I.29.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény. 42. § (3) bekezdése alapján Ecsegfalva Község Önkormányzat 2018. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:
Az ajánlatkérő vonatkozásában
1.
2.
3.

Az ajánlatkérő neve, címe:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont];
Uniós értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: 1 db
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4.
5.

Nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII.
fejezet harmadik rész.): 2 db.
A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóan - kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba
foglalva a következők:
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya

7Árubeszerzés
Építés
TOP-1.4.1-15-BS1-201600030 óvoda épület
építése
Külterületi úthálózat
fejlesztése
Szolgáltatás
Közétkeztetési
szolgáltatás
6.

7.

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárásfajta

Megindítás
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható
határideje

-

-

-

-

-

nemzeti

Kbt. 115. §.
(1.)

2018. II.
negyedév

2019. II.
negyedév

nem

nemzeti

Kbt. 115. §.
(1.)

2018. III.
negyedév

2018. IV.
negyedév

nem

uniós

Kbt. 113. §

2018. IV.
negyedév

2023. IV.
negyedév

nem

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke:
NEMLEGES

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való
közzétételéről.
Felelősök:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Réz Dóra gazdálkodási ügyintéző
azonnal

6. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja a képviselőknek, hogy a gyógyszertárral
kapcsolatban felmerülő problémáról. Szűkített nyitvatartással
tudják megoldani a
fiókgyógyszertár működtetését, ami azt jelentené, hogy csak heti 2-3 alkalommal tartana
nyitva, ami nem megfelelő településünk részére. Elmondja, hogy több fórumon kérték, hogy
mentességet adjanak az alól, hogy gyógyszerész jelenléte mellett lehessen gyógyszert kiadni.
Egyelőre erre nem látszik lehetőség, tekintettel arra, hogy jogszabály írja elő.
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Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 55 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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