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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 28-án 14 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Oltyán Sándor r. ezredes, kapitányságvezető
Koma Tamás r. hadnagy, mb. őrsparancsnok
Lövei Sándor r. zászlós, körzeti megbízott

Jegyzőkönyvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Gaál Marianna alpolgármester - a távollévő Kovács Mária polgármester helyett - tisztelettel
köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András alpolgármestert és Galambos István
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Gaál Marianna alpolgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. Ecsegfalva Község 2018.évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről beszámoló
Előadó:Oltyán Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
3. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
4. Ecsegfalva Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
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5. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó. Gaál Marianna alpolgármester
6. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
Gaál Marianna alpolgármester 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.
Az alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
27/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 28-án tartandó
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
2. Ecsegfalva Község 2018.évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről beszámoló
Előadó:Oltyán Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
3. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a
családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Előadók: Gaál Marianna Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Farkas Bálintné védőnő
4. Ecsegfalva Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Gaál Marianna alpolgármester
5. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Előadó. Gaál Marianna alpolgármester
6. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző

1. napirendi pont:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Gaál Marianna alpolgármester ismerteti az előterjesztést. ( Az írásos anyagot a jegyzőkönyv
melléklete tartalmazza.)
Az alpolgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Megállapítja, hogy hozzászólást nem kívánnak tenni.
Ezt követően kéri, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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28/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Gaál Marianna alpolgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
Ecsegfalva Község 2018.évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről beszámoló
Gaál Marianna alpolgármester: Köszönti az ülésen megjelent Oltyán Sándor r. ezredes,
kapitányságvezetőt, Koma Tamás r. hadnagy, mb. őrsparancsnokot,Lövei Sándor r. zászlós,
körzeti megbízottat.
Megkérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni a beszámolóval kapcsolatban?
Oltyán Sándor r. ezredes, kapitányságvezető:
Elmondja, hogy a beszámolóban részletesen bemutatta a közrend és közbiztonság helyzetét
Ecsegfalva vonatkozásában. Kiemeli, hogy illetékességi területükön Ecsegfalván a
legalacsonyabb a bűncselekmények száma. Kiemelten kezelt bűncselekmény 2018.évben 1
volt, garázdaság elkövetése.
A tulajdon elleni szabálysértések száma az előző évhez képest csökkent.
Úgy gondolja, hogy ezek a kedvező eredmények annak is köszönhetők, hogy a rendőr
kollégák mindennap megjelennek a településen.
Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos beszámolóját. Amennyiben kérdés merül fel,
szívesen válaszol.
Gaál Marianna alpolgármester:
Megköszöni a beszámolót, illetve megköszöni a település érdekében végzett munkájukat.
Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni?
Megadja a szót Galambos István képviselőnek.
Galambos István képviselő: Az utóbbi években jelentősen csökkentek a bűncselekmények,
úgy gondolja, hogy ez annak eredménye, hogy több rendőr van kivezényelve szolgálatra,
illetve több időt töltenek a településen.
Gaál Marianna alpolgármester:
Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni?
Megadja a szót Csányi András alpolgármesternek.
Csányi András alpolgármester:
Véleménye szerint évek óta tendencia Ecsegfalván, hogy az emberek jogkövető magatartást
tanúsítanak.
Úgy gondolja, hogy a rendőri jelenlét növeli a lakosság biztonságérzetét.
Megköszöni a rendőrség munkáját, és a beszámolót elfogadásra javasolja.
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Gaál Marianna alpolgármester:
Megköszöni a hozzászólásokat, és kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
29/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi
Rendőrkapitányság által készített, Ecsegfalva község 2018. évi közbiztonsági
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Gaál Marianna alpolgármester
Határidő: értelem szerint

3. napirendi pont:
Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok, valamint a családsegítői-,
gyermekjóléti, és védőnői feladatok ellátásáról
Gaál Marianna alpolgármester, mint a Családsegítő szolgálat munkatársa:
Az elkészített beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, úgy gondolja,
hogy részletesen leírt mindent.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően az alpolgármester a gyermekvédelem feladatairól szóló beszámolóval
kapcsolatban megállapítja, hogy részletesen tartalmazza az önkormányzat által 2018.évben
végzett feladatokat.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően rátér a védőnői szolgálat beszámolójára. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban
van-e kérdés, hozzászólás?
Galambos István képviselőnek megadja a szót.
Galambos István képviselő:
Úgy emlékszik, hogy a védőnő már az elmúlt évben is sérelmezte a védőnő a védőnői
program hiányát. Kérdezi, hogy ezt az önkormányzatnak kellene biztosítani?

Szarka Andrea aljegyző:
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Igen, az önkormányzatnak kell biztosítani. Ígéretet tesz arra, hogy utánanéz, hogy mennyibe
kerül ennek a programnak a beszerzése.
Gaál Marianna alpolgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatok, valamint a családsegítői-, gyermekjóléti, és védőnői feladatok
ellátásáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
30/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2018. évi beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (5600
Békéscsaba, József A. u. 2-4.) részére küldje meg.
Felelős:

Czene Boglárka jegyző

Határidő: 2019. május 31.

4. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Gaál Marianna alpolgármester:
Ismerteti a zárszámadásról szóló előterjesztést.
(Jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Czene Boglárka jegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy az Ecsegfalván dolgozó pénzügyi ügyintéző április 15.
napjával felmondott. Így a zárszámadást a dévaványai ügyintézők készítették el a rendelkezésre
álló, lekönyvelt adatok alapján.
Amennyiben bármi kérdés van a zárszámadással kapcsolatban, ígéretet tesz arra, hogy
utánanéz, és tájékoztatást ad.
Gaál Marianna alpolgármester:
Tulajdonképpen ezek már tényadatok, úgy gondolja, hogy ezt így elfogadhatják.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Gaál Marianna alpolgármester:
Ezt követően a maradvány elszámolás elfogadására tesz javaslatot, az előterjesztés szerint.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
Gaál Marianna alpolgármester:
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
31/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsegfalva Község
Önkormányzatának 2018.évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az Ecsegfalvi Óvoda maradványa 343.014,-Ft, melynek teljes összegét az
Ecsegfalva, Hunyadi u., 277 hrsz. alatt épülő Óvodaépület eszközbeszerzésére
engedélyezi felhasználni.
Az Önkormányzat gazdálkodási körében képződött költségvetési maradványa
191.022.141 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Az
Önkormányzatnak szabad maradványa nincs.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Gaál Marianna alpolgármester
döntés után

5. napirendi pont:
A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.
Gaál Marianna alpolgármester megkéri Szarka Andrea aljegyzőt, hogy a napirenddel
kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szarka Andrea aljegyző:
Ismerteti az előterjesztést. ( A jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Elmondja, hogy az Ecsegfalvi Óvoda vezetője Fülöp Erzsébet az óvodai beíratást követően
2019. május 9-én tájékoztatta a 2019/2020-as nevelési évre az óvodába beiratkozott gyermekek
számáról. Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek létszáma 5 fő míg, az újonnan
beíratott gyermekek létszáma 9 fő, továbbá 1 fő gyermek beíratása várható még, így előre
láthatóan 42 fővel indul el a nevelési év. Ez a létszám 2 csoport indítását teszi lehetővé.
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Az Alapító Okirat alapján az óvoda 2 csoportos.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az indítható óvodai csoportok meghatározásáról dönteni
szíveskedjenek.
Gaál Marianna alpolgármester
Megköszöni a tájékoztatást, és aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal,
kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

32/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
fenntartott Ecsegfalvi Óvodában a 2019/2020. nevelési évben 2 csoport indítását
engedélyezi.
Az óvodai csoportokat a 2019/2020. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a
csoportok számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális
létszámot.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
2019. szeptember 1.

6. napirendi pont:
Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Gaál Marianna alpolgármester megkérdezi Czene Boglárka jegyzőt, hogy a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót kívánja-e kiegészíteni?
Czene Boglárka jegyző:
Úgy gondolja, hogy elég részletesen leírt mindent. Elmondja, hogy ezt az átfogó értékelést
minden évben elkészíti. 2018.évben a személyi változások jelentették a legnagyobb gondot.
2018. január 1-jén az önkormányzat költségvetési rendeletével elfogadott engedélyezett
köztisztviselői státusz száma: 28 fő köztisztviselő, melynek lakosságszám-arányos megosztása
Dévaványán: 24,1 fő , Ecsegfalván 3,9 fő köztisztviselő.
Ez fizikálisan 4 fő munkavállalót jelen Ecsegfalván és 23 főt Dévaványán, 1 fő álláshely
átmeneti jelleggel betöltetlen volt. A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban Kttv.) határozza meg.
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Sajnos a kormányzat által engedélyezett létszám nincs összhangban a ténylegesen ellátandó
feladatokkal.
Ecsegfalva kirendeltségen 1 fő köztisztviselő munkaviszonya szűnt meg, helyette új kolléga
nem került felvételre a feladatellátás tartós helyettesítéssel lett megoldva.
Csányi András alpolgármester:
Amikor elment az Ecsegfalván dolgozó adóügyes kolléganő, nem kellett volna meghirdetni az
álláshelyét, annak érdekében, hogy önkormányzatunk hosszútávon meg tudjon maradni?
Czene Boglárka jegyző:
A Közös hivatal speciális e tekintetben, mivel eddig is voltak és vannak olyan, feladatok,
amelyeket Dévaványán látnak el, pl. a műszaki ügyintézés. Az elmúlt egy évben kiírt
állasokra benyújtott pályázatok alapján elmondhatja, hogy nincs szakember.
Ezekhez az állásokhoz szükséges a szakképzettség.
Elmondja még, hogy a megállapodás alapján a 4 fő ecsegfalvi státusz továbbra is megvan. A
feladat pedig el van látva, tartós helyettesítéssel. A pénzügyes kolléganő helyére pedig vettek
fel egy főt, aki ellátja a feladatot, csak Ő helyileg nem Ecsegfalván van.
Galambos István képviselő:
Ügy érzi, hogy a lakosságnak van hátránya abból, hogy nincs itt helyben adóügyi ügyintéző.
A személyes kapcsolattartás és segítségnyújtás hiányzik a lakosoknak.
Czene Boglárka jegyző:
Ha szükséges, akkor meg lehet oldani, hogy heti rendszerességgel a dévaványai kolléganők
kijöjjenek Ecsegfalvára.
Gaál Marianna alpolgármester:
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el, ezért az alpolgármester a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
33/2019.(V.28.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évről szóló beszámolóját, a határozat mellékletében
szereplő tartalommal.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Gaál Marianna
alpolgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 25 perckor bezárta.
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kelt, mint első oldalon

Gaál Marianna
alpolgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Galambos István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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