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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. május 31-én (hétfőn) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Fazekas
Attila, Fogarasi András, Gubuznai Lajos, Hegyi Ferencné, Majoros Jánosné, Nyúzóné Gaál
Marianna, Réz Zoltán és Sárkány Sándor képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület nyilvános ülésén
megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 10 képviselőből 10 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fazekas Attila és Sárkány Sándor
képviselőket.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag 10 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009.évi ellátásáról beszámoló
2. Javaslat megtárgyalása Ecsegfalva község körjegyzőségből való kilépésére
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
3. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyetért, új napirendet megtárgyalni nem
kíván.

1. napirendi pont:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009.évi ellátásáról beszámoló
Bálint Józsefné polgármester az 1. napirendi pontnak megfelelően felkéri Takácsné Papp Évát
a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy amennyiben van kiegészíteni
valója a beszámolójával kapcsolatban, akkor azt tegye meg.
Takácsné Papp Éva:
Kiegészítésként elmondja, hogy a családsegítés keretében beilleszkedési programot indítottak
a rendszeres szociális segélyben részesülőknek.
Elmondja még, hogy tipikus eset a gyermekjólétben, hogy az iskolai hiányzások egyre
nagyobb mértékben jelentkeznek.
A jelzőrendszeres együttműködés egyre jobban működik, ami nagyban segíti a munkájukat.
Bálint Józsefné polgármester:
Szomorúnak tartja, hogy a szülő nem tud hatni a gyerekére.
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Takácsné Papp Éva:
Elmondja, hogy most már a tankötelezettség 18 éves korig tart.
Generációs munkanélküliségi problémák is közrejátszanak abban, hogy a gyerek nem érzi a
kötelezettségeit.
Életvezetési problémák vannak.
Magyar László körjegyző:
A tüneteket ismerjük, de ezek olyan problémák, amelyekre az önkormányzatnak nincs
ráhatása.
Úgy látja, hogy alapvető életvezetési problémák vannak.
Bálint Józsefné polgármester kéri a képviselők véleményét.
Gubuznai Lajos képviselő:
Erőt, egészséget kíván a munkájukhoz.
Fazekas Attila képviselő:
Elolvasta a beszámolót, nyilván tényadatokat tartalmaz. Örömmel tölti el ez a helyzet, ami
most van. Morális válság történt az országban. Meg fognak oldódni a dolgok, más lesz a
szemléletünk.
Szöllősi Károlyné alpolgármester:
Annak idején, ha a gyerek nem ment iskolába, megkeresték a szülőt. Véleménye szerint sokat
számított a családlátogatás a gyerek érdekében.
Fogarasi András képviselő:
Szemünk előtt nőtt fel az a generáció, akiknek a gyereke most jár iskolába. Sajnos ez a
kontraszelekció most ért ide. Aki egy kicsit is úgy érezte, az elment innen a településről.
A nagy rendszerváltásban elfeledkeztünk az emberről. Minden fontosabb lett az embertől.
Szemléletváltásnak kellene történnie ahhoz, hogy ez megváltozzon Magyarországon.
Bálint Józsefné polgármester:
A mai fiatalok többsége mástól várja el, hogy segítsen rajta.
Ezt követően ismerteti a Gyámhivatal tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban sem észrevétel sem kérdés nem merült fel, ismerteti a
település gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló beszámolót.
Kéri, mondják el véleményeiket.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselő-testületet,
hogy a gyermekjóléti, a gyámhivatali és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolókat fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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46/2010.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, az együttműködés
értékeléséről, a Gyámhivatal illetve a gyámhatóság tevékenységéről szóló
beszámolókat elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy az 1997.évi XXXI. tv. 96. §-ának (6)
bekezdése alapján a képviselő-testület által megtárgyalt értékelést a DélAlföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Gyámhivatalának
(Békéscsaba) küldje meg.

2. napirendi pont:
Javaslat megtárgyalása Ecsegfalva község körjegyzőségből való kilépésére
Bálint Józsefné polgármester ismerteti az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
szerint.
Magyar László körjegyző:
Ecsegfalva és Bucsa között túl nagy a távolság. A technika sem pótol mindent, illetve a
könyvelést sem lehet utaztatni. Ilyen körülmények között nem váltja be a körjegyzőség a
hozzáfűzött reményeket.
Fogarasi András képviselő:
Logikusnak tartja ezt a lépést.
Bálint Józsefné polgármester:
Kevésnek tartja azt az 1 napot, amit itt tartózkodik a jegyző.
Fazekas Attila képviselő:
Annak idején sem értett egyet a körjegyzőséggel, bár tudja, hogy mi célból hozták létre. A
hangsúly az anyagi támogatáson volt.
Biztos abban, hogy a régi módszer jobb volt.
Kérdezi: Hogyan lesz tovább? Lesz pénzünk az önállóságra? Szerinte egy konkrétabb
helyzetelemzésre lesz szükség.
Bálint Józsefné polgármester:
Annak idején is csak kizárólag az anyagiak miatt mentünk bele a körjegyzőségbe.
Ez a döntés csak egy lehetőség lesz az új képviselő-testület számára.

3

Fogarasi András képviselő:
Ez így korrektnek tartja.
Magyar László körjegyző:
Határozatot kell hozni, de majd az új képviselő-testület dönthet arról, hogy kilép-e vagy sem?
Véleménye szerint meg kell várni, hogy a közigazgatás átszervezés miként fog megtörténni.
Fazekas Attila képviselő:
3200 önkormányzat működteti az országot. Véleménye szerint a helyhatósági választásokig itt
nem lesz reform, a jelenlegi kormányzó párt nem fog kockáztatni.
Bálint Józsefné polgármester, miután több hozzászólás nem hangzott el – javasolja
határozati javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
47/2010.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Körjegyzőségből való kilépésről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. január
1. napjával a Bucsa – Ecsegfalva – Kertészsziget Önkormányzatainak
Körjegyzőségéből kilép. E határozatot úgy kell megküldeni írásban,
hogy az 2010. június 30. napjáig megérkezzen Körjegyzőség másik két
településének képviselő-testületéhez.
Felelős: Bálint Józsefné polgármester
Határidő: 2010. június 30.

3. napirendi pont:
Egyebek
Magyar László körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy jogszabályváltozás
történt, módosult az Államháztartási törvény, amely szerint pénzügyi tervet kell készíteni. A
2011-es költségvetéstől kezdve kötelező lesz.
Véleménye szerint itt nincs olyan pénzmozgás, ami az idén indokolná ennek elkészítését.
Bálint Józsefné polgármester kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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48/2010.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Pénzügyi terv készítéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.évi
költségvetéséhez pénzügyi terv készítését nem írja elő.
Ezt követően Bálint Józsefné polgármester Pap Sándorné Ecsegfalva, Bocskai u. 9. szám
alatti lakos panaszos levelét ismerteti, melyben a szomszédjával kapcsolatos problémáját írja.
le.
Magyar László körjegyző:
Szomszédvita nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe. Amennyiben ilyen panaszai
vannak, javasolja forduljon a Rendőrséghez vagy a Bírósághoz.
Fazekas Attila képviselő:
Az önkormányzatnak kötelessége korrekten kioktatni az ügyfelet, hogy milyen jogai és
kötelességei vannak.
Bálint Józsefné polgármester kéri a képviselő-testület állásfoglalását.
A képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
49/2010.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Pap Sándorné panaszos ügyéről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pap Sándorné
Ecsegfalva, Bocskai u. 9. szám alatti lakos a képviselő-testülethez
címzett kérelmét hatáskör hiányában érdemben nem vizsgálta. A
kérelemben írt panaszok ügyében polgári peres eljárásnak, a veszélyes
fenyegetés ügyében rendőrségi eljárásnak van helye. A kérelmet
eredetben azzal küldjük meg a panaszosnak, hogy az ügy más hatósághoz
történő áttételére (Bírósághoz polgári per lefolytatása céljából) nincs
lehetőségünk, amennyiben ilyen szándéka van, úgy azt a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező Szarvasi Városi Bíróságon lehet
kezdeményezni.
Ezt követően Bálint Józsefné polgármester javaslatot tesz a közelmúltban történt erőszakos
bűncselekmény gyanúsítottjának sikeres elfogásában résztvevő rendőröknek nettó 20.000,-Ft
jutalom megítélésére.
Fazekas Attila képviselő:
A szerencsén is múlott az elfogás, nemcsak a kiemelkedő munkájuknak köszönhetően. Miért
az önkormányzatnak kell ezt honorálnia?
Fogarasi András képviselő:
Mindegy, hogy erkölcsi vagy anyagi elismerésben részesítik a rendőröket,döntsék el, de
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semmiképpen nem szabad szó nélkül hagyni!
Egyúttal meg kell ragadni az alkalmat és kérni kell, hogy a településen legyen körzeti
megbízott.
Nyúzóné Gaál Marianna képviselő:
Ez a jutalom egy gesztus értékű lenne.
Hegyi Ferencné képviselő:
Erkölcsi és anyagi elismerést javasol.
Réz Zoltán képviselő:
Erkölcsi elismerést javasol.
Sárkány Sándor képviselő:
Erkölcsi elismerést javasol.
Gubuznai Lajos képviselő:
Erkölcsi és anyagi elismerést javasol.
Bálint Józsefné kéri szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
50/2010.(V.31.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Rendőrök jutalmazásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
Ecsegfalván 2010. május 10-én történt súlyos bűncselekmény
gyanúsítottjának
sikeres
elfogásában
kiemelkedő
helytállása
elismeréseként nettó 20.000,-Ft egyszeri pénzjutalomban részesíti:
Szlovák Zsolt r.hadnagy
őrsparancsnok
Lövei Sándor r. zászlós
körzeti megbízott
Tóth Csaba r. törzsőrmester járőrvezető
Megbízza a polgármestert, hogy a jutalom átadásáról gondoskodjon.
Felelős: Bálint Józsefné polgármester
Határidő: 2010. június 30.
Ezt követően Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
megkereste Pap Ádám dévaványai lakos azzal a szándékával, hogy gyógyszertári fiókot
szeretne Ecsegfalván létesíteni. Ehhez épületre lenne szüksége. Ajánlotta az Árpád u. 14. sz.
alatti szolgálati lakást. Javasolja, hogy az önkormányzat ne kérjen bérleti díjat, a lakosság
gyógyszerellátása érdekében.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Fazekas Attila képviselő:
Ezt írásban kellene rendezni. Ajánlatot tenni ezekről a lehetőségekről. Ha a szolgálati lakást
odaadjuk, akkor sem ingyenesen. Nem engedhetjük meg. Fektessen bele pénzt.
Véleménye szerint tisztességgel kell eljárni a jelenlegi gyógyszerésszel is.
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Bálint Józsefné polgármester:
Mindkét gyógyszerészt meg kellene hallgatni.
Magyar László körjegyző:
A képviselő-testület ebben még nem tárgyalhat. Érdemes volna nyilatkoztatni a jelenlegi
gyógyszerészt, hogy mi a további szándéka?
Verseny szabadság van, bárki nyithat gyógyszertárat. Ha bármi kérése van, írásban forduljon
a képviselő-testülethez.
Bálint Józsefné polgármester a képviselő-testület véleménye alapján úgy dönt, hogy mindkét
gyógyszerészt írásban felkéri arra, hogy tájékoztassa az önkormányzatot a további
szándékáról.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, így Bálint Józsefné polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1615-kor bezárta.

k. m. 1.oldalon

Bálint Józsefné
polgármester

Magyar László
körjegyző

Fazekas Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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