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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

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

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a nyilvános képviselő-testületi 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
pontokat:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A közrend és közbiztonság helyzetéről tájékoztató
Előadó: Dévaványai őrsparancsnok
3. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. Átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka
eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.
Előadó: - Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat
- Védőnő
4. A 2016/2017.évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az Ecsegfalvi
Óvodában.
Előadó: Óvodai intézményvezető
5. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Egyebek
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
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39 /2016. (V.24.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 24-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. A közrend és közbiztonság helyzetéről tájékoztató
Előadó: Dévaványai őrsparancsnok
3. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. Átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka
eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.
Előadó: - Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat
- Védőnő
4. A 2016/2017.évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az Ecsegfalvi
Óvodában.
Előadó: Óvodai intézményvezető
5. Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Czene Boglárka jegyző
6. Egyebek

1. napirendi pont:
Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti az írásos előterjesztést.(Jegyzőkönyv 3. melléklete
tartalmazza.)
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
40 /2016. (V.24.) Kt. sz. 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

2. napirendi pont:
A közrend és közbiztonság helyzetéről tájékoztató
Kovács Mária polgármester felkéri Oltyán Sándor kapitányságvezető urat, hogy amennyiben
van szóbeli kiegészítése, akkor tegye meg.
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Oltyán Sándor. ezredes, kapitányságvezető:
Ismerteti az írásos előterjesztést.( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint.)
Örömmel állapítja meg, hogy a regisztrált bűncselekmények száma Ecsegfalva
vonatkozásában nem nőtt.
A tavalyi évben folyatatták a már meghirdetett 19/24 –es elnevezésű programot, ami azt
jelentette, hogy az egész országban nem telhet el úgy egy nap, hogy rendőr ne jelenjen meg.
A megyei főkapitány úr feladatul tűzte ki, hogy a megyében az illetékességi területén lévő
településeken azonos biztonságot garantáljon.
Elmondja még, hogy a Polgárőrséggel az együttműködésük hagyományosan jó.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy tegyék meg
hozzászólásaikat.
Csányi András alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy a körzeti megbízott nem a településen lakik, mégis
együttél a településsel. Nyilván ennek is az eredménye az, hogy nem növekszik a
bűncselekmények száma a településen.
A rendőrség beszámolóját jónak és részletesnek találja és elfogadásra javasolja.
Fülöp Erzsébet óvoda intézményvezetője, tanácskozási joggal:
Megköszöni
a körzeti megbízott lelkiismeretes és szorgalmas munkáját,illetve
elhivatottságát, amiért
az óvodás és iskolás gyerekeknek már három alkalommal
megszervezte a KRESZ napot.
Amennyiben nincs több hozzászólás Kovács Mária polgármester kéri, hogy a beszámoló
elfogadásáról szavazzanak.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
41 /2016. (V.24.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Dévaványai Rendőrőrse által készített, Ecsegfalva község 2015. évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
3. napirendi pont:
Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. Átfogó
értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka
eredményességéről, az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. alapján.
(Az írásos előterjesztéseket a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester megkéri Farkas Bálintné védőnőt, hogy van-e kiegészíteni valója?

3

Farkas Bálintné védőnő:
A beszámolójához szóbeli kiegészítése nincs. Úgy gondolja, hogy jól együtt tud működni a
kismamákkal, nincsenek problémák, mindent meg tudnak oldani, jól együttműködnek a
Családsegítő Szolgálattal is.
Gaál Marianna alpolgármester, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyi
koordinátora:
Az elmúlt évi munkájáról az írásos anyagban részletesen beszámolt.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elmúlt évben sok változáson ment át a szociális szféra,
úgy a házi segítségnyújtásnál, mint a család- és gyermekjóléti szolgálatok összevonásánál.
Kovás Mária polgármester megköszöni a kiegészítéseket, és amennyiben nincs több
hozzászólás, kiegészítés, vélemény, kéri a képviselőket, hogy Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2015. évi beszámolót fogadják el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
42 /2016. (V.24.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 2015. évi beszámolót
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg.
Felelős:

Czene Boglárka jegyző

Határidő: azonnal

4. napirendi pont:
A 2016/2017.évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása az Ecsegfalvi
Óvodában
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester felkéri Fülöp Erzsébetet az óvoda intézményvezetőjét, hogy
tájékoztassa a képviselőket.
Fülöp Erzsébet az Ecsegfalvi Óvoda vezetője:
Elmondja, hogy a 2016/2017-os nevelési évre az óvodába beiratkozott gyermekek létszáma
39 fő, melyből egy gyermek sajátos nevelési igényű kettőnek számítandó.
Az Alapító Okirat alapján az óvoda 2 csoportos, 40 férőhelyes.
Kovács Mária javasolja a 2016/2017. nevelési évben 2 csoport indítását.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
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43 /2016. (V.24.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa
fenntartott Ecsegfalvi Óvodában a 2016/2017. nevelési évben 2 csoport indítását
engedélyezi.
Az óvodai csoportokat a 2016/2017. 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:
Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
Határidő: 2016. szeptember 1.
5. napirendi pont:
Beszámoló a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester felkéri Czene Boglárka jegyzőt, hogy amennyiben a
beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, akkor tegye meg.
Czene Boglárka jegyző:
Úgy gondolja, hogy az írásos anyag nagyon részletes, és lényegre törő. A beszámolóban
próbálta a tényleges munkát bemutatni.
Ebben az évben végre sikerült egy teljes naptári évnek a hivatali munkáját átfogóan
bemutatni, szemben az eddigi gyakorlattal, ahol mindig a tárgyév első féléve, valamint az azt
megelőző év második féléve került beszámoltatásra.
A korábbi hivatali beszámolóhoz képest törekedtünk a ténylegesen elvégzett feladatok
bemutatására, így ez az előterjesztés nem tartalmazza annak az évek óta végigvonuló általános
jogszabályi feladat-kataszternek a terjengős leírását, ami a beszámoló idején hatályos
joganyagok szerint a Hivatal által ellátandó feladatköröket tartalmazza. Természetesen az
érintett időszakban bekövetkezett feladatváltozások az előterjesztett anyagban is részletezésre
kerülnek.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és aki egyetért a beszámolóval azt
kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
44 /2016. (V.24.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dévaványa Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló hivatali beszámolót
elfogadja.
Felelős: Czene Boglárka jegyző
Határidő: 5

6. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen
dönteni szükséges a hulladékszállítással kapcsolatosan.
A feladatot jelenleg a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján, ideiglenes jelleggel
a Gyomaközszolg. Kft. látja el. Tulajdoni rész vásárlásának szükségessége merült fel. A
következő ülésre
meghívja a Kft. vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a
hulladékgazdálkodással kapcsolatosan.
Csányi András alpolgármester:
Tájékoztatást szeretne kérni az új óvoda építéssel kapcsolatban..
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a pályázat a Magyar Államkincstárnál befogadásra került.
A pályázatírást Dévaványán pályázatíró munkatársak végzik. Bízik benne, hogy nyerni fog a
pályázatunk.
Csányi András alpolgármester:
Kérdezi, hogy van-e lehetőség pályázati úton a művelődési házban a székek cseréjére?
Kovács Mária polgármester:
Pályázat útján erre nincs lehetőség, de ígéretet tesz ennek megoldására.
Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 1610-kor bezárta.

K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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