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Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Fazekas
Attila, Gubuznai Lajos, Hegyi Ferencné, Majoros Jánosné,Nyúzóné Gaál Marianna, Réz
Zoltán és Sárkány Sándor képviselők,
valamint a lakosság részéről kb. 60 fő
Igazoltan távol vannak:
Tanácskozási joggal jelen van:
Jegyzőkönyvvezető:

Fogarasi András képviselő
Magyar László körjegyző
Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó

Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a jelenlévőket.
Ismerteti a közmeghallgatás témáját. Elmondja, hogy egy hete Dévaványa polgármestere
kezdeményezte a tárgyalást vele az ÁMK Intézményfenntartó Társulással kapcsolatban. Mint
kiderült, Ecsegfalvának 25,7 millió Ft-tal kell hozzájárulni az iskolafenntartó Társuláshoz az
állami normatíván felül.
Erre annyit tudott rá válaszolni, hogy Ezt nem tudjuk vállalni.
Ezen kívül számolni kell azzal is, hogy nem lehet 1. osztályt indítani, csak összevontan, mert
6 fő lenne az első osztályosok létszáma és min. 21 főnek kellene lenni.
Arra döntöttek jegyző úrral, hogy érdeklődés szintjén megkérdezik Kisújszállást, hogy
tudnának-e bennünket fogadni?
Kisújszállás támogatja az ötletünket. Számítások után azt mondták, hogy a kisújszállási
pedagógusokat átveszik, és Ecsegfalváról az egész iskola átmenne . A 4 hónapot
(szeptembertől – decemberig ) kb. 4-5 millió Ft hozzájárulással tudnák vállalni. Még azt is
vállalják, hogy a gyerekeket iskolabusszal szállítják, külön az alsó- és külön a felső
tagozatosokat.
A képviselő-testület rendkívüli ülésen már megtárgyalta és megállapították, hogy az eddigi
éves 15 millió Ft hozzájárulásnál többet fizetni nem tudnak, valamint úgy döntöttek, hogy
kikérik a szülők véleményét.
Elmondja még, hogy annak idején amikor a megállapodást megkötötték Dévaványával, más
lehetőség hiányában rossz megállapodást kötöttek, mert a öltségeket tanulóarányosan kell
megfizetni.
Akkor még nem volt más lehetőségünk, mert a megyék közötti átjárás lehetősége nem volt
biztosítva, most viszont már lehet.
Elmondja még azt is, hogy a mai napon Dévaványa is tartott rendkívüli képviselő-testületi
ülést,amelyen úgy döntöttek, hogy a felső tagozatos tanulók után járó kiegészítésről le tudnak
mondani, ami azt jelenti, hogy így 16 millió Ft-tal kell hozzájárulnunk. E mellett az alsó
tagozatban összevont osztályok lesznek, az 1-3, és a 2-4. osztályok.
A Kisújszálláshoz való csatlakozás lehetőségét jobbnak látja a Testülettel együtt, főleg a
gyermek biztonsága szempontjából,de ettől függetlenül kéri a lakosság véleményét.
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Papp Gyula Ecsegfalva, Kossuth u.16.
Szeretettel köszönt mindenkit. Mint érdekelt szülő elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt már
elfogadták, hogy a felső tagozat elkerült, de úgy gondolja, hogy az alsó tagozatosokat nem
kellene még elvinni.
Neki mindegy,hogy Kisújszállásra vagy Dévaványára járnak a gyerekek, csak a kicsik
maradjanak itt.
Azt sem bánja, ha összevont osztályok lesznek, csak maradjanak itt az alsósok.
Bálint Józsefné polgármester:
A képviselő-testület is azon lenne, de önálló osztályokat az alsó tagozatban indítani nem lehet,
mert kevés a gyerek létszám.
Meg van annak a veszélye, hogy amennyiben összevont osztályok lesznek, több szülő elviszi
a gyerekét más iskolába.
Fazekas Attila képviselő:
Szeretettel üdvözli a jelenlévőket.
Ez egy nagy horderejű dolog ebben a kérdésben dönteni. Nagyon sajnálja, hogy annak
idején, amikor a felső tagozatot elvittük, nem hívtak össze falugyűlést.
Dévaványa amikor előállt ezzel a 26 millió Ft-os összeggel, azt gondolta, hogy
kényszerhelyzetben vagyunk, nincs más alternatívánk és kénytelenek leszünk elfogadni. A
Kisújszállással történt felmérés után már Dévaványa is lement az összegből 9 millió Ft-tal.
Azt mondta a képviselő-testületi ülésen is, hogy Ő nem hajlandó egymaga dönteni ebben a
kérdésben, a falu véleményét kihagyni ebből nem lehet.
Ő is, mint szülő azt szeretné, ha itt maradna az iskola, de úgy gondolja, hogy egy nagyobb
iskolában több a lehetőség.
Magyar László körjegyző:
Több tekintetben kényszerhelyzetben van az önkormányzat.
Sajnos a költségvetés az állami normatívák csökkenése miatt már látszik, hogy sokkal
rosszabb.
A közoktatás kötelező önkormányzati feladat, amelyről valamilyen formában kell
gondoskodni.
2008. június 28-án kényszerült rá az önkormányzat, hogy Intézményfenntartó Társulás
keretében oldja meg az oktatást.
Minden év január 31-ig el kell dönteni, hogy mi legyen a következő tanévtől. Kaptunk egy
ultimátumot, hogy 25,7 millió Ft-tal járuljunk hozzá. Ezt nem tudjuk vállalni, mert nincs
miből, nincs honnan elvenni.
A másik dolog, hogy az oktatást létszámarányosan finanszírozzák és nagyon kevés a gyerek. /
fővel nem is lehet osztályt indítani.
Túl sok választási lehetőségünk nincs. Vagy olyan iskolába kell vinni a gyerekeket, ahol be
tudják rakni őket más osztályokba, vagy összevont osztályokat kell létrehozni.
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Azt kell eldönteni, hogy felmondjuk Dévaványával ezt a megállapodást, mert anyagilag
előnytelen, vagy kössünk egy másik településsel megállapodást?
Bálint Józsefné polgármester kéri a lakosság véleményét.
Boda András Ecsegfalva, Fő u.
Elsősorban az érdekelné, hogy Dévaványa mivel magyarázza, hogy ennyivel többet kell
fizetni.
Úgy gondolja, hogy hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, ezt nem lehet megengedni, hogy 3
évente változtatunk. A mostani gyerekszámot figyelembe véve legalább 10-14 évre kellene
tervezni és olyan megállapodást kell kötni valamilyen intézménnyel, aki el tudja látni
hosszútávon, de úgy hogy a gyerekeket helyben tartva. Ehhez már hosszá kell szoknunk, hogy
Ecsegfalvának nincs önálló intézménye. Olyan intézményt kell keresni, aki ezt fel tudja
vállalni, ha a dunántúlon vagy Budapesten van ilyen, teljesen mindegy, csak ezt fel tudja
vállalni. Ez az anyagi oldala, ezen túl van még az érzelmi része. Véleménye szerint egy
kisebb iskolában kisebb csoportokban nagyobb eredményt lehet elérni. Kisebb közösségben
védettebbek. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a gyerekeink itt maradjanak.
Ha megkapja az üzemeltető a normatívát, ezt ki lehetne használni, hogy felajánljuk, hogy a
normatívával adjuk oda a gyerekeket.
Bálint Józsefné polgármester:
Minden település megkapja a gyerekek után a normatívát. Ezt a normatívát odaadjuk, és még
ezen felül kell pótolnunk. Az oktatás finanszírozásának csak kb.54 %-át fedezi a normatíva,
46 %-kal pótolni kell. Véleménye szerint állami feladatnak kellene lennie az oktatásnak.
Boda András Ecsegfalva, Fő u.
Akkor is az a véleménye, hogy ha az ecsegi gyerekek után dupla normatívát adnak, akkor ezt
ki kell használni. Szerinte lehetne keresni egy harmadik vagy negyedik lehetőséget is.
Magyarországon van 3200 település, keresni kell egy olyan önkormányzatot, aki ezt vállalja, a
normatívát hosszú időn keresztül megkapja és működteti.
Bálint Józsefné polgármester:
Helyesbítésként elmondja, hogy nem dupla normatíva, hanem kiegészítő normatíva, és
Dévaványa is így tudta elvállalni.
Majoros Jánosné képviselő:
Köszönti a megjelenteket. Úgy gondolja, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ezek a
gyerekek biztonságban nőjenek fel. Neki is fáj, amikor dönteni kell a gyereke sorsa felől.
Saját véleménye az, hogy nem szívesen engedné a gyerekét egy összevont osztályba. Senki
nem vitatja, hogy jó lenne, ha itt maradnának a gyerekek, de akkor viszont nincs máris
lehetőség, mint összevont osztály. A gyerekek mennek, csak azt kell eldönteni, hogy
Kisújszállásra, vagy Dévaványára.
Papp Gyuláné Ecsegfalva, Kossuth u. 16.
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Decemberben a Közhasznú egyesületük szervezett egy fenyőünnepet, és a gyerekeket
megkérdezték, hogy mi a három kívánságuk. Az egyik az volt, hogy itt maradhasson az
iskola és ne kelljen járni Dévaványára. Az ő véleménye az, hogy jöjjön vissza a felső tagozat
is, az alsó tagozatot vonják össze és akkor mindenkinek jobb lenne. Szavazzák meg.
Bálint Józsefné polgármester:
Lehet szavazni, de pénz is kell hozzá.
Kovács Imréné Ecsegfalva, Bocskai u. 13.
Az Ő nevelt gyermeke most lesz első osztályos és tanulási nehézségekkel küzd.
Kíváncsi lenne arra a pedagógusra, amelyik összevont osztályban tud foglalkozni a tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekekkel.
Tóth István Kenderessziget:
Ha most Kisújszállásra visszük a gyerekeket, akkor az most meddig tart, egy év vagy két év?
Bálint Józsefné polgármester:
Semmire nincs garancia, nem lehet tudni. Ezt sem tudtuk előre, hogy Dévaványával így
alakul, és hogy ilyen mértékű normatíva visszaesés lesz.
Fazekas Attila:
Amikor azt az előnytelen szerződést kötöttük, akkor kényszerhelyzet volt. Akkor úgy
gondolták, hogy 10 évig tart, és akkor néhány napja Dévaványa közölte velünk, hogy + 10
millió Ft. Gyakorlatilag derült égből villámcsapás volt, mit lehet ezzel kezdeni?
Még annak a lehetősége is megvan, hogy visszahozzuk az iskolát.
Mile Lajos pedagógus:
Már 18 éve pedagógus Ecsegfalván. A pedagógusok védelmében kíván szólni. Azt mondta
polgármester asszony, hogy Kisújszállás átvenné a kisúji pedagógusokat, és az ecsegiekkel mi
lesz?
Bálint Józsefné polgármester:
Amennyiben Dévaványával megszűnik a megállapodás, akkor minden pedagógusnak
felmondanak. Akit továbbfoglalkoztat Kisújszállás, az jól jár.
Mile Lajos pedagógus:
Csak az ecsegfalvi pedagógusokat nem foglalkoztatják tovább.
Az a véleménye, hogy ha elmegy az alsó tagozat, nem lesz itt iskola, akkor a falu is
megszűnik. Ha elkerül az alsó tagozat, akkor a konyháról is fölöslegessé válik néhány ember.
Magyar László körjegyző:
Igaza van tanár úrnak, de mondja meg valaki, hogyan tudjuk ezt megakadályozni?
Az iskola önálló fenntartása több mint 60 millió Ft-ba kerül.
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Boda András Ecsegfalva, Fő u.
Miért kell ragaszkodni Dévaványához vagy Kisújszálláshoz? Lehet, hogy más önkormányzat
is vállalná.
Meg kell keresni azt az önkormányzatot, amelyik ilyen feltételekkel elvállalja. Megkapja a
dupla normatívát és azért tartsa fenn.
Ahogy Kisújszállás elvállalja, úgy lehet, hogy Karcag vagy Kunhegyes is elvállalná.
Úgy gondolja, hogy a tanulók itt maradnak és akármilyen önkormányzat elvállalná a
fenntartását. Kérdezi, hogy ezt a lehetőséget megvizsgálták-e?
Bálint Józsefné polgármester:
Ki sem nevetteti magát ilyen dologgal. Ez nem megvalósítható. A pedagógusokat akkor
utaztatná ide Karcagról vagy Kunhegyesről?
Forgács Lászlóné pedagógus:
Véleménye szerint nem fog gondot jelenteni, ha összevont osztályokban kell tanítani. Jelenleg
is úgy van, hogy külön csoportokban készíti fel a gyerekeket, képességeik szerint. Ezután
majd nem három, hanem 5 csoport szerint kell készülni, és ezt a gyerekek meg fogják érteni.
és megszokják.
Ha a szülők ehhez ragaszkodnak, hogy itt maradjon az alsó tagozat és összevont
osztályokban, akkor próbálják meg.
Ezentúl a 40 gyerekből 22 zeneiskolába is jár, akkor az is meg fog szűnni?
Szerinte itt is vannak olyan lehetőségek, mint Kisújszálláson.
Borosné Fülöp Erzsébet pedagógus:
Elmondja, hogy az Ő gyermeke Kisújszálláson az Arany János iskolába jár. Már 30 fős
osztálylétszámok vannak, és ide kerülnének még be az ecsegfalvi gyerekek, 35-36 fő lesz egy
osztályba. El sem fognak férni a gyerekek ebben a zsúfolt csoportos bontású termekben.
Bekerülnek a gyerekek egy nagy létszámú közösségbe, ahol egyre kevesebb idő jut egy
gyerekre.
Azt látja, hogy egyre több a fejlesztésre szoruló gyerek és kis közösségben több idő jut egyegy gyerekre.
Tudomása szerint Dévaványa benne van egy nagy pályázatban, nem gondolja, hogy szívesen
elengednék az ecsegfalvi gyerekeket,akikre nem kevés pénzt kap. Ezt Dévaványa is át fogja
gondolni.
Dikó Istvánné Ecsegfalva, Viola u.
Összevont osztályok legyenek és maradjanak Dévaványán, Ő még azt sem bánná, ha a
lakosság összeadná a 15 millió Ft-ot. Aki tud, az ad, amennyit tud.
Meg kellene tartani a tanárokat is.
Willand Péter Ecsegfalva, Dózsa u. 5.
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Úgy gondolja, hogy mindenki nevében mondhatja, hogy azt szeretnék, ha Ecsegfalva nem
halna meg. Ha innen elmennek a gyerekek, onnantól kezdve itt nem lesz semmi.
Tudjuk, hogy mindenhonnan pénzt vesznek el, viszont ha sikerült szépen lealkudni ebből a
Dévaványának fizetendő támogatásból, akkor nyilván lehet még őket egy kicsit szorítani.
Véleménye szerint itt helyben is lehetne még egy kis pluszt összeszedni és a hiányzó összeget
előteremteni. Nem tartja jó ötlenek, hogy a hiányzó összeget összeadják a szülők. Adomány
szinten, aki tud segíthetne, de így kijelenteni a többi szülő nevében, nem tartja jó ötletnek.
Mile Lajos pedagógus:
Mérlegelni kell azt is, hogy egy nagy létszámú osztályban nem biztos, hogy kap a gyerek
annyi segítséget, mint egy kisebb csoportban.
A saját véleménye az, hogy a gyerek inkább összevont osztályba járjon, mint utazzon és
bekerüljön egy nagy létszámú osztályba.
Papp Tibor Ecsegfalva, Árpád u.7.
Véleménye szerint Kisújszálláson nincsenek a gyerekek nagyobb biztonságban, mint itt
helyben.
Fazekas Attila képviselő:
Számára építő jellegű volt ez a közmeghallgatás.
Borosné Fülöp Erzsébet óvónő:
Az elsős gyerekeknek nyugalmat és biztonságot ad az óvoda. Hol lesz a gyerekek
nyugalma,biztonságérzete?
Papp Gyuláné Ecsegfalva, Kossuth u.
Úgy látja, hogy a szülők többsége azt szeretné, ha összevont osztályok lennének.
Papp Gyuláné Ecsegfalva Vasút u. 8.
Ha az iskola elkerül innen, akkor itt a faluból semmi nem lesz. Jó lenne harcolni érte!
Kiss Mária Ecsegfalva, Ady u. 12.
A dévaványai iskola amit idehozott felszereléseket, azok itt maradnak-e?
Bálint Józsefné polgármester:
Igen, az itt marad.
Úgy gondolja, hogy most már látják a véleményt , és köszöni mindenkinek a megjelenést, és a
képviselő-testületnek folytatódik az ülés és meghozzák döntésüket.
A közmeghallgatást 1950-kor bezárta.
k.m.1. oldalon
Bálint Józsefné
polgármester

Magyar László
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gubuznai Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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