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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. október 29-én 1800 órakor megtartott közmeghallgatáson

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő, Sárkány Sándor képviselő.
Lakosság részéről jelen van: kb. 75 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány
Sándor képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját.
1.) Az Önkormányzat 2013.évi működéséről tájékoztatás
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester megtartja tájékoztatóját.
„Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon tartandó közmeghallgatáson.
Beszámolómban szeretném tájékoztatni a Tisztelt lakosságot az elmúlt közmeghallgatás óta
eltelt időszakban végzett feladatokról , az önkormányzat működéséről.
Kezdjük Ecsegfalva Község Kötelező Feladatainak teljesítésnek ismertetését.
Egészséges ivóvízellátás
Aradi vízátvezetés. Közép békési ivóvízminőség javító program, vízmű, vízminőség,
beruházások Vízmű 2013: 3,millió Ft rekonstrukciós munkálatok , magas arzén és bór
szint miatt a magyar honvédség biztosítja az egészséges ivóvízellátást, míg a HM currus
üzembe nem helyezi a pulyka téren a konténert
Jelenleg az Alföld Víz biztosítja településünkön a vezetékes vizet
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Óvódai nevelés (óvoda saját intézményként működtetése, megszűnt az
intézményfenntartó társulás, jelenleg 2 fő óvodapedagógus 1 fő intézményvezető, 1,5
fő takarító gyerekek programjainak növelése:bábszínház, lehalászás, ünnepek
Általános iskolai oktatás nevelés
Ejtsünk néhány szót a jelenlegi helyzetről: a felső tagozatosok a dévaványai iskolába járnak
az integráció óta, az alsó tagozatosok összevont tanulói csoportokba járnak 1-2. együtt és 3.4.
osztály együtt , jelenleg az iskolát a Klik fenntartja és üzemelteti+ 1fő dolgozik az
önkormányzat javaslatot tehet és véleményt alkothat a működéssel kapcsolatban.
Az önkormányzat kisbusszal viszi a gyermekeket ünnepségekre, tankönyvet hoz,
önkormányzat nyári karbantartást végez, meszelés, takarítás, önkormányzatunk megpróbálja
mindenben támogatni az iskolás gyermekeket.
Egészségügy és szociális alapellátás (helyi orvosi, mikrotérségi orvosi ügyelet
Kisújszállás, gyermekorvos, védőnő, fogorvos működik településünkön
Szociális ellátás(lakásfenntartási támogatás, fht, temetési segély
ÖNÓ Szeghalom kistérség többcélú társulás üzemeltetésében
Idősek nappali ellátása, családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátása
szakrendelői ellátás Karcag, fekvőbeteg ellátás Békéscsaba, Gyula, betegszállítás csak
Békés megye illetve szakorvosi kérésre Karcagra
Közvilágítás (Ec Multienergie kft korszerűsítés Led lámpa, Kenderessziget is.)
Helyi közutak megépítésével kapcsolatban továbbra is várunk pályázatra
Kisebb-nagyobb felújítások a közmunkaprogram keretén belül
Köztemető (új temetőben makadám út építés /járda építésből zúzott kő, WC felújítása ,
temetők folyamatos karbantartása, termőföld biztosítása sírfeltöltéshez, lakosok
segítése sírkarbantartáshoz évi 10-12 alkalommal fűnyírás takarítás
Régi temetőben is folyamatos karbantartás tábla kihelyezés
Táblák kihelyezése, térkép, nyitvatartás
Köztisztaság, településtisztaság,
Békés Mannifest (TAppe) települési kommunális hulladékelszállítás,mely egy kötelező
közszolgáltatás, önkormányzatunk tulajdonrészt vásárolt a Békés Mannifestben, mely több
ajánlattétel során a legalacsonyabb árat nyújtotta településünk részére
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1 elektronikai hulladékgyűjtés, őszi lomtalanítás, illegális hulladéklerakás elleni küzdelem
ktg.
Szemétszedés heti 1-2 alkalommal a település egész területén, havonta a megye tábláig
Közbiztonság
Rendőrségnek iroda, polgárőrségnek iroda
folyamatos kapcsolattartás és támogatás
Ecsegfalván jelenleg 1 fő körzeti megbízott Lövei Sándor rendőrszászlós látja el a
feladatokat
Kamerarendszer működése jelenleg 5 kamera működik
Polgárőrség több, mint 30 fővel bír segíti az önkormányzat munkáját, őrzés megfigyelés
közreműködés rendezvényeken
Katasztrófavédelem, helyi védelmi bizottság, helyi polgárvédelem, tűzoltóság
Közösségi tér biztosítása ( művelődési ház ingyenes biztosítása ecsegfalvi
rendezvények, lakosok részére.)
Sport és közművelődés (könyvtár teljes felújítása,eszközfejlesztés és
állománygyarapításra, művelődési ház kimeszelése karbantartása, helyiségek
kihasználása, ping-pong a könyvtárban)
Körjegyzőség helyett közös önkormányzati hivatal Dévaványával
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget körjegyzőség 2013. március1 -vel megszűnt, felváltotta a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal ecsegfalvi Kirendeltsége, jelenlegi jegyzőnk
Balogh Csilla, 4 fő köztisztviselő látja el Ecsegfalváról a köztisztviselői feladatokat.
A közös önkormányzati hivatal előnye a törvényes működés megteremtése, megtakarítás(
jegyző bérek…stb.) hátránya: a települések fizikai távolsága, mely áthidalható
Ecsegfalva Község Önkormányzat adóssága:0 adósságrendezési eljárás 2012 év végén,
fizetések utalása időben rendszerint történik, jelenleg likviditási problémával nem
rendelkezünk
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Gyomaendrődi járási hivatal 2013.01.01-vel létrejött (Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya,
Csárdaszállás és Ecsegfalva település részvételével
Ecsegfalva településen járási ügysegéd minden héten szerdán tart ügyfélfogadást az alábbi
ügyekben, okmányirodai ügyek, egyes szociális ellátások stb…
Önként vállalt feladat
Ecsegfalva település képviselete más települések rendezvényein
Minden gyermek lakjon jól program, naposcsibe, napos kacsa, takarmány, vetőmag
Munkahelyteremtés elősegítése (20t híd korlát, gazdasági válság)
Petőfi út 7 szám alatti ház megvásárlása
Faültetés 3000 db facsemete
Szemétgyűjtő edényzetek kihelyezése
Székelykapu felállítása
Közérdekű munkavégzés lehetőségének biztosítása (büntetések letöltése helyben 4 fő)
Közösségi busz szervezetek részére és egyéb szolgáltatások
Civil szervezetek támogatás helyiség, munkahelyteremtés, fénymásolás, ügyintézés
Közmunkaprogram megőrzése igény szerinti fejlesztése 2013. évi pályázat útján.

2013. évben közel 90 millió Ft ráfordított összeg ennek jó része munkabér és dologi ktg.
Start minta programon belül: 65 fő dolgozott napi 8 óra
30fő háztáji növénytermesztő és tartósító
10 fő Belvíz program
15 fő Közút járda
10 fő Mg.út
10 fő 6 órás
6 fő nyári diákmunkás
4 fő köztisztviselő
10 fő közalkalmazott
2 fő gyakornok a konyhán
1 fő egyetemi nyári gyakornok
Közel 100 fő részére biztosított Önkormányzatunk 2013. évben munkalehetőséget.
Több főnek biztosított önkormányzatunk különböző szakdolgozatokhoz anyagot.
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Mezőgazdaság 125 ha –gyep gazdálkodik az ecsegfalvi önkormányzat a többi önkormányzati
ingatlan bérbe van adva 5 évre, melyből bérleti bevétel származik ha-ként 25 e forint.
Konyha önálló gazdálkodás , biztosítja a vendég, gyermek és szociális étkezési feladatok
ellátását. Nyári zárva tartás nem volt a nyári szociális gyermekétkeztetés miatt 54 munkanap
95 fő részesült ebben a programban
Ecsegfalva képviselete és népszerűsítése www.ecsegfalva.hu internetes honlap,
melyen friss képek és információk olvashatóak folyamatosan a településünkről
Békés megyei hírlapban,aktuális hírek szórólapozása, ecsegfalvi hírmondó
Első és egyben egyik legfontosabb feladata település fejlődésének elősegítése; (mindig
figyelni a lehetőséget, keresni a pályázatokat más településen lévő fejlesztések figyelése)
Polgármester feladatai:
a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás; -(víz, gáz,villany)
Vízellátás, gázellátás , elektromos áramellátás biztosított
az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása;
Az önkormányzat vagyonának megőrzése megvalósult, gyarapítása megtörtént, mind tárgyi
mind szellemi vagyonnal
az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése; - (pályázatok, támogatási kérelmek)
208 millió forint bevétel 208 millió forint kiadás
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)
kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel; többször településünkre látogatott a parlamenti
képviselőnk, kormánymegbízott, szakigazgatási szervvezetők
a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, a működési feltételek adottak
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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
intézményekbe, intézményvezetőkkel kapcsolattartás
a közös önkormányzati hivatal irányítása, feladatok kiosztása, köztisztviselők a jegyző
asszony hatáskörébe tartoznak
a képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása.
Fontosabb társadalmi események, civil szervezetek rendezvényei:
-

Vadrózsa népdalkör: Népdalkör találkozó,
Nyugdíjas klub: Farsang, baráti találkozó,
Nők Egyesülete: Nőnap, bográcsozás, kenyérsütés
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület: Tavaszcsalogató Bál, Gyermeknap,
Tekergő
Osztálytalálkozók
Galambkiállítás (Kisújszálláson, falunapon)
Asztalitenisz verseny
Szüreti felvonulás
Iskolai évnyitók, évzárók
Óvodai ballagás, karácsony
Falunap 2013 a környékben a legszínvonalasabb

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által, az EU Élelmiszersegély program
keretében történt élelmiszersegély osztások:
3 alkalommal történt 6-7 ezer Ft értékben minden család részére
Testvértelepülési kapcsolat
Látogatások, közös programok:
Kommandói falunapok
Ecsegfalvi falunap
Pályázatok
Nyári szociális gyermekétkeztetés
Fesztivál szervezés („Gyere Haza” )
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Könyvtár felújítás
Tűzifa osztás
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom a felmerülő kérdéseket!”
Felkéri Balogh Csilla Jegyzőasszonyt, hogy amennyiben szeretne hozzászólni, akkor azt tegye
meg:
Balogh Csilla jegyző:
Örül annak, hogy itt lehet. Első alkalom, hogy itt közmeghallgatáson vesz részt. Elmondja,
hogy ez év március 1-jétől jött létre két településnek a közös önkormányzati hivatala, a
dévaványai és az ecsegfalvi polgármesteri hivatalból alakult meg a közös önkormányzati
hivatal. Ennek oka, hogy egy jogszabályi kötelezésnek tettünk eleget. Arra kötelezték a 2000
lélekszám alatti települések önkormányzatát, hogy egy közeli várossal keressék az
együttműködésnek a lehetőségét. Ecsegfalvának két lehetősége volt, vagy Dévaványával vagy
Gyomaendrőddel hoz létre közös önkormányzati hivatalt, viszont Gyomaendrőd már január 1től létrehozott egy közös önkormányzati hivatalt Hunyával és Csárdaszállással. Így
Ecsegfalvának, mivel Dévaványa a legközelebb eső város, illetve a már korábban is meglévő
kapcsolatok révén is az volt a legracionálisabb megoldás, ha Dévaványához társul. Még ez az
első az, és szeptember hónapban már próbált beszámolni a képviselő-testületeknek az elmúlt 6
hónap tapasztalatairól.
Számára nagyon jó érzés volt, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása során sikerült
a létszámmal úgy gazdálkodni, hogy mind a 6 ecsegfalvi köztisztviselőnek megmaradt a
munkahelye.
A napi működés és kapcsolattartás a két település között folyamatos és megoldott.
A jegyzői ügyfélfogadás lehetősége is biztosított, minden hónap első és harmadik keddi
napján, illetve részt vesz a bizottsági és képviselő-testületi üléseken.
Megköszöni a lehetőséget, és amennyiben kérdéseik vannak, nagyon szívesen válaszol rá.
Kovács Mária polgármester megköszöni Jegyző Asszony hozzászólását és kéri a képviselőtársait, hogy amennyiben szólni szeretnének, akkor azt tegyék meg.
Galambos István képviselő:
A civil szervezetek nevében megköszöni az önkormányzat segítségét, valamint a lakosságnak
a rendezvényeiken való részvételt.
Szeretne gratulálni a nagycsaládosok egyesületének, hogy újraélesztették ezt a szervezetet.
Csányi András képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit.
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Köszönetet mond Dévaványa Városnak, hogy tudatosan készültek az Ecsegfalvával való
társulásra, és hogy gondoltak arra, hogy Ecsegfalván ne kelljen létszámot csökkenteni.
Köszöni a település nevében.
Ezt követően Kovács Mária polgármester megkéri a lakosságot, hogy bármilyen kérdésük,
véleményük van, akkor azt mondják el.
Bogdán Ferencné Ecsegfalva, Vasút u. 1.
Megköszöni a Polgármester Asszony munkáját, amit tett az elmúlt években a faluért.
Nagyon szép, rendezett lett a temető is. Úgy gondolja, hogy sokan örülnének neki, ha
urnafalat építenének a temetőbe.
Nagyon szép és rendezett az orvosi rendelő környéke is.
Külön köszönetet mond a Családsegítő Szolgálat munkatársainak, a lelkiismeretes, segítőkész
munkájukért.
Kovács Mária polgármester:
Köszöni a dicsérő szavakat és elmondja, hogy a rendezettség a közfoglalkoztatottaknak is
köszönhető.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
Megköszöni a dicséretet, és elmondja, hogy továbbra is így szeretnének dolgozni.
Nagy Andrásné Ecsegfalva, Viola u.
Örül annak, hogy szépül a falu, új járdák épülnek, látja, hogy készülnek a parkolók. Kérdezi,
hogy az önkormányzattal szembeni magánteleknél lévő bejárónál az parkoló lesz?
Kovács Mária polgármester:
A bejáró, az közterület. Szükséges volt a parkolót bővíteni, mert az önkormányzathoz érkezők
gépjárművei nem férnek el.
Nagy Andrásné Ecsegfalva, Viola u.
Véleménye szerint bejárati kapuval szemben parkolót építeni nem tartja jónak.
Balogh Csilla jegyző:
Számára ez a közmeghallgatás összehasonlítási lehetőség is a Dévaványai hasonló fórummal.
Látja a lakosságnak a közügyekhez való hozzáállását, érdeklődését. Itt több érdeklődő lakos
van jelen, mint Dévaványán, ahol kb. 6-szor ennyien laknak. Úgy látja, hogy ennek a
községnek olyan a lakossága, amely a szívén viseli a település mindennapjait. Ez
mindenképpen a fejlődésnek a kulcsa. Ez mindenképpen pozitív dolog.
Kis Mária Ecsegfalva, Ady u. 12.
Meglátszik, hogy a falunak van vezetése.
8

Azt kérdezi, hogy a zöldhulladék elszállítására lenne-e lehetőség?
Kérdezi még, hogy a hídfelújítással kapcsolatban mit tud mondani?
Kovács Mária polgármester:
Zöldhulladék elszállításával kapcsolatban elmondja, hogy Dévaványán van egy komposztáló
telep. Velük kellene felvennünk a kapcsolatot, de ennek nyilván ára van.
Kéthetente lehetne a szállítást megszervezni és ki kellene dolgozni ennek a költségvonzatát.
Hídfelújítással kapcsolatban elmondja, hogy továbbra is tárgyalásokat folytat a Fejlesztési
Minisztériummal.
A felújítás költsége 1 milliárd forint lenne. A tervezés folyamatát elkezdték.
Antal Zsigmondné Ecsegfalva, Hajnal u. 21.
Szeretné megköszönni a közmunkások segítőkészségét, mivel a temetőben a sírfeltöltésénél a
segítségére siettek.
Tőkés Lajosné Ecsegfalva, Vasút u. 8.
Kérdezi, hogy az új temetőig lehetne-e kerékpárutat építeni?
Kovács Mária polgármester:
Sajnos hely sincs ott, illetve nagyon költséges lenne. Javasolja, hogy akik kerékpárral
közlekednek vegyék fel a láthatósági mellényt.
Pappné Tőkés Julianna Ecsegfalva, Vasút u. 8/a
Nagyon örül annak, hogy kátyúzzák a belterületi utakat, de úgy emlékszik, hogy Polgármester
Asszony a kampánybeszédében azt ígérte, hogy minden földes utca kövesút lesz.
Kovács Mária polgármester:
Évek óta probléma, hogy pályázatot nem írnak ki, vagy olyat, aminek nagy az önereje. Ha
írnak ki olyan pályázatot, amelyet 90 %-ban finanszíroznak, akkor építünk utat.
Forgács László Ecsegfalva, Árpád u. 1.
Az óvoda kívülről nagyon csúnyán néz ki. Újra kellene festeni.
A Tűzoltószertár előtt nagyon rossz a járda, amit ki kellene javítani.
Kovács Mária polgármester:
Most, hogy önálló intézmény lett, az intézményvezető figyeli a pályázatokat. A festést
megoldjuk, de sajnos salétromos is.
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Sajnos ott teljes tetőszerkezet cserére is szükség lenne.
A járda javításra ígéretet tesz, de elmondja, hogy nagyon magas a költsége.
Varga Szabolcs Ecsegfalva, Berettyó u. 12.
A régi romos vályogházakkal lehetne-e valamit kezdeni:
Kovács Mária polgármester:
Sajnos nem lehet vele mit kezdeni, hiszen minden háznak tulajdonosa van. Az Önkormányzat
az elmúlt évben is nagyon sok felszólítást küldött ki.
Kádár Imréné könyvtáros:
Megköszöni a könyvtári felújítást, és szeretné ösztönözni a lakosságot, hogy vegyék igénybe
a szolgáltatásokat.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester megköszöni a
figyelmet, és Jó éjszakát kívánva a közmeghallgatást 19 óra 50 perckor bezárta.

k. m. 1 oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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