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Je~yzőkönyvvezető: Vilrnánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait:
o Kovács Mária polgármester beszámolója a 2015-20 16 évi önkormányzati feladatokról,
tevékenységekrő 1
o Egyéb
Kovács Mária polgármester:
„Beszámolómban szeretném tájékoztatni a Tisztelt lakosságot az elmúlt közmeghallgatás óta
eltelt időszakban végzett feladatokról, az önkormányzat működéséről.
Kezdjük rögtön az Ecsegfalva Község kötelező feladatai teljesítésének ismertetését.
E2észsé2es ivóvízellátás
A Közép- Békés-Térségi Ivóvízminőség javító program keretein belül Ecsegfalva
településen a beruházás 2015. december 31. napjáig befejeződött. Ezt követően
településünkön újra egészséges az ivóvíz ellátás. Ami azt jelenti, hogy az eddig problémát
jelentő arzén és bór magas egészségre káros hatása megszűnt.
-

Óvodai nevelés

-

-

-

-

az Óvoda külön szakfeladatként Önkormányzati fenntartással működik.
Orülök annak, hogy problémamentesen működik.
jelenlegi létszáma, 3 fő óvoda pedagógus, 1 fő intézményvezető és 1 fő dajka és 1 fő
kisegítő-takarító.
gyermekek programjainak növelése: bábszínház, lehalászás, ünnepeken való részvétel,
ünnepi műsorokba való bevonás /koszorúzás stbífarsang, fenyőünnep.

Általános iskolai oktatás, nevelés
Néhány szóban ami továbbra is említést érdemel az általános iskolai oktatással kapcsolatosan:
-

-

-

-

-

a felső tagozatos tanulók továbbra is a dévaványai iskolába járnak.
Az alsó tagozatosok összevont tanulói csoportokba járnak: az első-második együtt, a
harmadik és negyedik osztály szintén együtt.
Jelenleg az iskolát a KLIK tartja fent és üzemelteti, az Onkorrnányzat viszont
javaslatot tehet és véleményt alkothat a működéssel kapcsolatban.
Az Onkormányzatunk segítséget nyújt a tanyabusszal az üimepségeken, tanévnyitó,
tanévzáró alkalmával, valamint a tankönyvek beszerzésekor a gyermekeknek.
A továbbiakban karbantartási munkálatokkal, meszelés, takarítás, stb. próbálunk
segítséget nyújtani.
Ingyen programokkal pld. gyümölcsnap stb. támogatjuk az iskolás gyermekeket.
Körzeti megbízottai együtt közös közlekedési biztonsági programokat biztosítunk,
mely fontos gyermekeink biztonságos közlekedése és felelősségteljes viselkedése
érdekében.

E~észsé~ü2y és szociális alapellátás
-

-

-

-

helyi orvosi ellátás megoldott. Az ügyeletet továbbra is a mikrotérségi orvosi ügyelet
Kisúj szállás látja el.
gyermekorvosi, védőnői, ellátás is megoldott.
fogorvosi ellátás / Dr. Kozma Daniella! működik településünkön / rendelő teljes
felújítása. Kb. 2 millió Ft-ba került a felújítás.!
Jelenleg Ecsegfalva Község Önkormányzata látja el a háziorvosi szolgálatot 1 fő
háziorvos Dr. Gyergyói László személyében és 1 fő szakápoló Pappné Tál Erika
személyében.
A Déva-Pharma gyógyszertár településünkön az orvosi rendeléssel párhuzamos nyitva
tartással működik.

Szociális ellátás
Nagymértékben átalakult a szociális ellátás.
-

-

lakásfenntartási helyett települési támogatás
óvodáztatási és iskoláztatási támogatást 86 gyermek, 20.000.-Ft/fő összegben kapott.
szociális célú tüzelő februárban volt. Jelenleg is pályázunk.
idősek nappali ellátása, családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátása megoldott.
szakrendelői orvosi ellátás és fekvőbeteg ellátás továbbra is Karcagon.
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-

betegszállítás kérhető Békés megyében területileg illetékes kórházba Békéscsaba,
valamint Karcag, Debrecen Békéscsaba
A betegszállítással a visszajelzések szerint nincs gond.

Közvilá2ítás
-

-

Ec Multienergie Kf~. ‚és az EON Tiszántúli Áramszolgáltató látja el.
Közvilágítási problémák voltak, de a napokban megoldásra kerültek.

Helyi közutak
-

-

Akácfa, Út szilárd útburkolat készítése kőtörmelékkel való feltöltéssel, valamint a
Berettyó úton új járólap betonozása folyamatban van.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a településről kőtörmeléket
ajánlottak fel, hiszen ez képezte a darált kő jó részét. Az ősz folyamán ez a törmelék jó
alapot képez a további esetleges munkálatoknak, melyet továbbra is szívesen várunk.

Kisebb-na~yobb felújítások a közmunkapro~ram keretén belül:
Temető:
-

-

-

Régi és Új temető folyamatos karbantartását végzi önkormányzatunk.
Sírfeltöltéshez föld és munkaerő biztosítására lehetőséget biztosítunk.
Segítségnyújtás sírkarbantartáshoz.
Evi 10-12 alkalommal történik fűnyírás, takarítás, fásítás
Táblák kihelyezése, térkép, nyitva tartás,stb.

Temető üzemeltetése:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának tulajdonában lévő temetőt a Kisújszállás
VárosgazdáLkodás látja cl.
Köztisztasá2. településtisztasá2
Nagy változás történt a hulladékszállítás területén. A Békés Mannifest /TAPPEt helyett ebben
az évben a települési kommunális hulladékelszállítást, mely egy kötelező közszolgáltatás, az
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT, a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a
Gyomaközszolg Nonprofit Kfi alvállalkozásában végzi.
Szemétszállítás rendje:
Kommunális hulladékszállítás:
minden héten pénteken
Szelektív hulladékszállítás:
minden második héten pénteken
Zöldhulladék szállítása:
tájékoztatás szerint havonta
Új kukák lesznek, 4 db, a szelektív hulladék megkönnyítése érdekében.
A hulladékszállításhoz szükséges zsákot a könyvtárban lehet átvenni.
-
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Szennyvízzel kapcsolatos me2oldási 1ehetősé~ek:
van pályázati lehetőség /150 mill., ami nem elég!
Egy csőrendszeres megoldás kialakítása 1 milliárd Ft-ba kerülne. Erre annyagi forrása nincs
az önkormányzatnak.Továbbra is keressük a megoldást.
-

Közbiztonság
Rendőrségi iroda, polgárőr iroda továbbra is működik.
Folyamatos a kapcsolattartás, támogatást az önkormányzat az idén is biztosította.
Ecsegfalván jelenleg 1 fő körzeti megbízott Lövei Sándor rendőrzászlós látja el a
feladatokat.
Kamerarendszer működése jelenleg S kamera működik.
A Polgárőrség 41 fővel I 9 nő, 32
férfI! segíti az önkormányzat munkáját, őrzés
megfigyelés közreműködés rendezvényeken, kifizetések alkalmával őrzés.
Katasztrófavédelem, helyi védelmi bizottság, helyi polgárvédelem, tűzoltóság: Az elmúlt
időszakban nem volt velük kapcsolatunk, szerencsére nem kellett igénybe venni a
munkájukat.
Közösségi tér biztosítása /művelődési ház ingyenes biztosítása ecsegfalvi rendezvények,
lakosok részére!
Sport és közművelődés !eszközfejlesztés és állománygyarapításra, művelődési ház
kimeszelése karbantartása, helyiségek kihasználása, ping-pong!
sport: Önkormányzatunk egy felnőtt szabadidőpark megvalósítására nyújtott be pályázatot.
Közös Önkormányzati Hivatal Dévaványával
A Közös Önkormányzati Hivataljegyzője Czene Boglárka. 5 fó köztisztviselő látja el
Ecsegfalván a feladatokat.
Önkormányzatunk költségvetése
Az első félévben teljesült költségvetés bevételének összege: 119.890.830,- Ft, az
előirányzat 49.01. %-a.
Összes bevétel: a maradvány igénybevételének figyelembevételével 131.1 72.830.- Ft, mely az
előirányzat 52,56%-a.
Az első félévi teljesített kiadás: 121.428.270.- Ft, mely a tervezett előirányzat 45,65%-a.
Örömmel mondom el, hogy az önkormnányzatunknál nincsenek finanszírozási gondok.
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2013. 01.01-vel jött létre, Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya,
Csárdaszállás és Ecsegfalva település részvételével.
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Ecsegfalva településen járási ügysegéd minden héten kedden tart ügyfélfogadást,
okmányirodai ügyek és egyes szociális ellátások ügyében.
Önként váHalt feladat
Ecsegfalva település képviselete más települések rendezvényein

-

Képviselő-testületünk tagjai is igyekeztek részt venni a környező települések
rendezvényein.

-

Munkahelyteremtés elősegítése (hirdetések, állás lehetősége közvetítése)
4 cég kereste meg önkormányzatunkat munkaerő igényével. Sajnálatos, hogy nem
vállalták a munkanélküliek.
Faültetés
Szemétgyűjtő edényzetek kihelyezése
Tanyabusz biztosítása szervezetek és egyéb szolgáltatások céljából
Civil szervezetek támogatása: Polgárőrség
70.000.- Ft, Nagycsaládosok Egyesülete
40.000.- Ft, Ecsegfalva Közösségért Közhasznú Egyesület 40.000.-Ft
Munkahelyteremtés, fénymásolás, ügyintézés

-

-

-

-

-

Közmunkaprogram megőrzése igény szerinti fejlesztése 2016. évi pályázat útján.
4 közfoglalkoztató van a településen. Az önkormányzat, a Kövizig, Körös-Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat és a Karcagi Vízügyi Igazgatóság.
Önkormányzatunknál 2016. évben 82. 125.893.- Ft ráfordított összeg ennek nagy része bér
és járuléktámogatás, és dologi költség.
start minta programon belül 61 fő dolgozott napi 8 órában:
32 fő háztáji növénytermesztő és tartósító
11 fő belvíz program
18 fő közút program
huzamos közfoglalkoztatás keretén belül 10 fő dolgozott 8 órában
nyári diákmunkások száma :
15 fő. Örül annak, hogy sikeres volt, a diákmunka.
Így az időközben munkát találók és a közfoglalkoztatásból távozó, illetve azokat a
létszámban pótolva lévő munkaerőt is beleszámolva közel 100 fő részére biztosított
Önkormányzatunk 2016. évben munkalehetőséget.
5 fő köztisztviselő
10 15 közatkalmazott

-

-

-

-

-

-

-

-

A közfoglalkoztatás célja, hogy az egészséges, munkaképes emberek ne segélyből éljenek,
hanem munkabérből.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott foglalkoztatás,
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerő-piacra.
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Rossz tapasztalatként tudjuk említeni, hogy 2016-ban több vállalkozás is megkereste
Önkormányzatunkat, munkahely biztosítása céljából lako saink részére, de sajnos problémák
akadtak.
Szintén negatívumként lehet megemlíteni, hogy vannak sajnos dolgozók elég sokan, akiknek
nem az állandó, és tartós munkahely megteremtése a célja, mellyel megélhetését és
családjának anyagi biztonságát segítené, hanem egyik közfoglalkoztatótól a másikhoz
vándorol, mely céltalan és értelmetlen, hiszen a közfoglalkoztatási bér mindenhol egyforma.

Mező2azdasá~:
Önkormányzatunk 125 ha gyep területe van, és 400 ha szántóval
rendelkezünk. Az idén zajlódott le a főlhaszonbérleti árverés az önkormányzaturiknál.
Nehézkes folyamat volt, de sikerült mindegyik földterületet bérbe adni.
NFA földek 80 %-át értékesítette az idén az állam. Településünkön is néhány gazdálkodó
vásárolt ezekből a f’Óldterültekből. Így egyre több ingatlan magántulajdonba került.
Konyha: Konyhánk sokféle szolgáltatást nyújt. Szociális étkezés útján nagyon sok idős
étkezik.
Napi menüt lehet vásárolni, 750,-Ft! adag áron.
A gyermekek kb. 95 %-a ingyen étkezik, az önkormányzat támogatásával. A nagyon
rászorulók az iskolai szünetben is ingyen kapják a napi egyszeri meleg étkezést.
Lakossá2 értesítése, tájékoztatása
Ecsegfalva képviselete és népszerűsítése www. ecsegfalva.hu internetes honlap, melyen friss
képek és információk olvashatóak folyamatosan a településünkről, valamint hírközlésként
bővült a facebook-os internetes oldalon a település könyvtárának híreivel.
Békés megyei hírlap
Aktuális információk, hírek szórólap formájában
Első és egyben egyik legfontosabb feladat a település fejlődésének elősegítése, ezért figyelni
kell a lehetőségekre, keresni a pályázatokat, más településen lévő fejlesztések figyelése stb.
-

-

Pol2ármesteri feladatok
a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás (víz,gáz,villany) ami biztosított
az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása ( ami megtörtént)
gréder vásárlás
nagy értékű eszközök vásárlása
a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése, a közakarat
érvényesülésének biztosítására / falugyűlések megtartása, polgármesteri fogadónapok!
a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok szervezése
a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési
formák kialakítása, /civil szervezetek, asszonykórus, nőegylet, nyugdíjas klub stb/
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-

-

-

-

-

-

a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése ‚ a működési feltételek
adottak munkájának megszervezése: a települési képviselők, a tanácsnokok, a
bizottsági elnökök munkájának segítése, a képviselő-testület döntéseinek előkészítése,
a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése az önkormányzati
intézmények működésének ellenőrzése, segítése, állandó látogatás az intézményekben,
intézményvezetőkkel kapcsolattartás létesítése.
A közös önkormányzati hivatal irányítása, feladatok kiosztása, köztisztviselők, a
jegyző asszony hatáskörébe tartoznak1
a képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása.
testvértelepülés: látogatások, közös programok, Kornmandói és Ecsegfalva
falunapon.
pályázatok
-

-

-

TOP-os forrás ! folyarnatbanl Óvoda pályázat. A Művelődési Ház mögötti részen, a
Hunyadi utca felé valósulna meg.
Uj óvoda létrehozása
4 mill.! férőhely, 600 m2-es épület.
Tűzifa pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

-

-

-

-

Magyarország Kormánya az 1314!2016. (VI.30.) Korm. határozatában döntött a
Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy
olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol
valamennyi korosztály a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el szabadidejét.
Közművelődési érdekeltségi támogatás !pályázat! szintén folyamatban van.
Pályázati forrás: 595.000.- Ft, önerő: 520.000.- Ft Össz: 1.115.000.- Ft.
Költhető: Könyvtár elektronikai eszközbeszerzésre”

Kovács Mária polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése?
Kis Mária Ecsegfalva, Ady u. 12.
Jó lenne, ha az Önkormányzat padokat rakna ki az Árpád és a Fő utcára. Az idősek hamar
elfáradnak, ezért célszerűnek látná a padok kihelyezését.
Egyre több az urnás temetés. Jónak látná urnafal, vagy urna parcella létrehozását a temetőben.
Jó lenne, ha az önkormányzat temetkezési kölcsönt biztosítana az arra rászorulóknak.
Kovács Mária polgármester:
A padok kihelyezésére Ígéretet tesz. A közmunkások a tél folyamán elkészítik a padokat.
Elmondja, hogy az umafal tavasszal kialakításra kerül, 20 férőhellyel.
A kölcsönnel kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy ez azért nincs, mert önkorniányzatunk nem
végezhet pénzintézeti tevékenységet.
Baktai János Ecsegfalva. Dózsa u. 3.
Szeretné kérni, hogy a Dózsa utcai utat fel kellene tölteni kővel.
Kovács Mária polgármester Ígéretet tesz az Út kijavítására.
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Finta Ágnes Ecsegfalva. Viola u. 37.
Ők pedagógusok úgy érzik, hogy nincs gazdájuk, nem tartoznak sehová.
Az iskola épületében felújítás már nagyon régen volt. Utoljára 1998-ban volt.
Mindig csak ígéretet kapnak.
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy legalább nyissák rájuk az ajtót. Elmondja, hogy a
pincében áll a víz, nyílászárók rossz állapotban vannak, stb.
Az óvoda épülete hasonlóan „lelakott”. Soha nem kaptak egy keretösszeget, amiből tudták
vo ina folyamatosan karbantartani épületeiket.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy az óvoda épülete annyira rossz állagú, hogy azt felújítani már nem lehet, ezért
kell Újat építeni.
Felmérték az iskola épületét, illetve a gyermeklétszámot is.
A KLIK-ben az fogalmazódott meg, hogy az az épület túl nagy ennyi gyereklétszámra.
Szerettek volna egy kisebb intézményt keresni az iskola elhelyezésére.
Önkormányzatunk ragaszkodik a jelenlegi épülethez, mivel az van a KLIK üzemeltetésében.
Forgács Lászlóné Ecsegfalva. Árpád u. 1.
Úgy gondolja, hogy azért be lehetne meszelni az óvodát.
Elmondja még, hogy a faluban sok üresen álló, romos épület van, ami rontja az összképet.
Szerinte mindegyiknek van örököse.
Véleménye szerint a képviselő-testület hozhatna egy olyan rendeletet, hogy ezeket a
tulajdonosokat felszólítja.
Kovács Mária polgármester: Elmondja, hogy önkormányzatunk több alkalommal felszólította
a tulajdonosokat.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester megköszöni a
figyelmet, és Jó éjszakát kívánva a közmeghallgatást 19 óra 10 perckor bezárta.
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