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Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. december 2-án 1800 órakor megtartott közmeghallgatáson

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Boda
András képviselő, Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, Willand Péter Lőrinc képviselő
Lakosság részéről jelen van: 80-85 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Boda András és Csányi András képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját.
1. A polgármester 2 hónapos tevékenységéről beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselők az előterjesztett napirenddel egyhangúlag egyetértenek.
Kovács Mária polgármester:
Szeretettel köszönti a közmeghallgatáson résztvevőket. Megköszöni azoknak a szavazatokat,
akik rászavaztak. Úgy érzi és gondolja, hogy azon fog dolgozni, hogy a bizalmat tetteivel
meg tudja hálálni.
Ezt követően beszámol arról, hogy mi történt a településen az elmúlt két hónapban.
2010.október 3-a történelmi pillanat volt Ecsegfalva életében. 2010. október 12-én vette át
hivatalosan a polgármesteri munkakört. Ekkor volt az alakuló ülés is. Nyúzóné Gaál Marianna
lett az alpolgármester.
Első fontos feladata volt, hogy a környező települések polgármestereivel felvegye a
kapcsolatot ismerkedés és együttműködés céljából.
A testvértelepülés Kommandó polgármesterével is felvette a kapcsolatot annak érdekében,
hogy szorosabbra fűzze a testvér települési kapcsolatot. Az elmúlt napokban már voltak
Ecsegfalván, meglátogattak bennünket, illetve a közeljövőben a képviselő-testületünk is
kilátogat Kommandóba.
Különböző szervezetekkel is felvette a kapcsolatot, elsősorban a rendőrséggel.

1

Sarkalatos pont volt, hogy a körzeti megbízottunk számára nem volt kijelölve helyiség, ahol a
napi szolgálatát elláthatta volna.
Az általános iskola épületében került kialakításra egy irodahelyiség. Ezzel párhuzamosan
polgárőr iroda helyiség is kialakításra került.
Volt egy átadó ünnepség is, ahol részt vett a Rendőrség és a megyei Közgyűlés elnöke is.
A Tűzoltósággal is kapcsolatba lépett. Elmondja, hogy a Kisújszállási Önkéntes
Önkormányzati Tűzoltósághoz tartozunk, és szeretettel köszönti az ülésen Mészáros Lajos
parancsnok urat.
Megkérte a Parancsnok urat, hogy tartson tájékoztatást arról, hogy mi a teendő
vészhelyzetben.
A következő a fogorvosi ügyelet megszervezése volt. Ügyelet kapcsán Túrkeve várossal
vagyunk kapcsolatban.
Itt Ecsegfalván hétfőn és szerdán van fogorvosi ellátás.
A Katasztrófavédelemmel is felvette a kapcsolatot, hiszen nagyon fontosnak tartja, hogy
veszély helyzet esetén nagyon fontos az elhárítás.
A munkavédelem területén is fejlesztésre volt szükség, azért, hogy milyen munka és
védőfelszerelésekre van szükség, illetve ki milyen végzettséggel, milyen munkát láthat el. A
munkavédelmi felügyelő havi rendszerességgel látogatja meg az önkormányzatot.
Sarkalatos pont volt a föld ügye.
Már az első héten felvette a kapcsolatot a Földhivatallal, mert azt látta, hogy az
önkormányzati földek tulajdonjoga, bérleti viszonya feltérképezésre szolgál.
Mint agrármérnök úgy érzi, hogy ezek nyilvántartását pontosabban kellene végezni. A Békés
Megyei Földhivatal teljes listát adott részünkre az önkormányzati tulajdonokról.
Legfontosabb feladata volt a bérleti szerződések megvizsgálása, amiben szintén
hiányosságokat talált.
Elmondja, hogy talált kb. 50 ha olyan földterületet, amelyet az önkormányzat nem adott be
területalapú támogatásra és haszonbérbe sem adta ki. Viszont ezt a területet valaki eddig
művelte.
Gondoskodott arról is, hogy ahol szüksége volt művelési ág változásra, az át legyen vezetve.
Január elején a hasznosítatlan ingatlanokat ki fogják írni áverésre.
Másik sarkalatos pont
volt Bucsa- Ecsegfalva- Kertészsziget Önkormányzatok
Körjegyzőségének fenntartása.
Előzőleg több tanácskozáson vett részt, és azt kellett megállapítania, hogy számunkra a
körjegyzőség felrúgása kb. 6 – 10 millió Ft veszteséget okozna, ezért meg kell tudni tanulni
együttműködni.
Ezért a Körjegyzőség fenntartását javasolta a képviselő-testületnek.
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Az együttes képviselő-testületi ülésen is erre az álláspontra jutottak a települések.
A Vízművekkel is felvette a kapcsolatot. Elmondja, hogy Ecsegfalván több rekonstrukciós
munka is folyt. Tavasszal a vállalt minőségben befejezik a munkálatokat.
Fontos volt számára, hogy minden ünnepségek a napjukon kerüljenek megünneplésre, akkor
is, ha hétvégére esnek.
A Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetőjével is felvette a kapcsolatot. Nagy a
munkanélküliség, sok a tartósan munkanélküli, ezért feltérképezte a régi közmunka
programot, ami 2010. december 31-ig tart.
Véleménye szerint a közmunkások nem végeztek olyan hatékonyságú munkát, amelyre
képesek lettek volna. Ezt a feladatvégzést teljesen áthangolta, Naponta háromszor, négyszer is
ellenőrzi a tevékenységüket, ki kell adni nekik a feladatot, és azért a pénzért meg kell
dolgozniuk, amit az önkormányzat biztosít részükre. Úgy érzi, hogy a közmunkások ezt
teljesen elfogadták.
A temetőt is rendbe tetette velük, ami kétheti munkát jelentett. Szerinte több éve nem volt
rendbe rakva. Távlati tervei között szerepel a temető rekonstrukciója. Ehhez a Leader pályázat
lehetőséget nyújt.
A Békés Megyei hírlappal is felvette a kapcsolatot. Már több alaklommal adott interjút az
újságnak. Megköszöni ezt a jól működő kommunikációs lehetőséget.
A tv-vel is felvette a kapcsolatot. Elmondja, hogy mindig a debreceni regionális híradóban
fogunk szerepelni. A körös-sárréti hírlapban is szerepelt Ecsegfalva. Ebben a hírlapban
negyedévente 1 oldal híradási lehetőséget kap.
A Turinform Irodával is felújította a kapcsolatot, ugyanis eddig ez a kapcsolat egyenlő volt a
nullával.
A turisztikai lehetőségek egyáltalán nem dominálnak Ecsegfalván. Szeretné, ha megismernék
Ecsegfalvát, szeretné, ha tudnák az országban, hogy hol van Ecsegfalva.
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnál is volt elnök választás. Bere Károly
Füzesgyarmat polgármestere lett az elnöke.
A Kistérségtől az elmúlt 6 évben egy fillér sem hozott el Ecsegfalva. Minden évben 10-15
millió Ft-ra lehetett volna pályázni, amit elhozhatott volna Ecsegfalva. A tortából egyetlen
szeletet sem kapott Ecsegfalva, mert nem is akarta, hogy kapjon. Néhány ötlettel
bejelentkezett erre a lehetőségre.
A Többcélú Társulás a 2011-es évre az Idősek Nappali ellátásának fejlesztését tervezi, 1 fő
munkahelybővítéssel Ecsegfalván, aki nappali gondozást fog végezni. A Többcélú Társulás
ígéretet tett arra, hogy a régi ÖNO épületét ők fogják üzemeltetni, és a nappali ellátást újra fel
fogjuk élénkíteni.
Volt élelmiszersegély osztás is. Úgy gondolja, hogy ez nagyon népszerű volt, mert próbálta
igazságosan szétosztani, minden házhoz jutott egy csomag. Reméli mindenki felhasználta,
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mert nagyon hasznos élelmiszerek voltak benne, amely minden család számára
felhasználható.
Másik sarkalatos pont Ecsegfalván a katolikus pap személye volt, illetve az, hogy nem volt
harangozás Ecsegfalván. A katolikus pap megígérte, hogy amennyiben segítünk abban, hogy
egy villanyszerelő felmenjen a toronyba, mert valami apró problémája van, lehet szó a
harangozásról.
Ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy délben szóljon a harang, majd lehetőség lesz a halotti
szertartásokon történő harangozásra is.
Másik fontos feladatnak tűzte ki célul a Bursa Hungarica ösztöndíjra minél több fő
jelentkezzen. Ezt hirdette, és a jelentkezőktől kért egy bemutatkozó önéletrajzot. Elmondja,
hogy minden jelentkező megkapta az ösztöndíjat.
Ezt követően az önkormányzati hiányokról beszél.
Az önkormányzatnál nincsenek gazdálkodási naplók, amelyeket pótolni kell.
Az ingatlan berendezési tárgyak egyes épületben hiányoznak, pl. az ÖNO teljesen
berendezetlen. Kereste a selejtezési jegyzőkönyvet, illetve az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.
Hová tűntek ezekből az épületekből a berendezési tárgyak? Az értékesebb berendezési
tárgyakról sincsenek selejtezési jegyzőkönyvek.
Megkéri a jelenlévő lakosságot, hogy aki tudja, hová tűntek ezek az értékes berendezési
tárgyak, majd egy napot kijelöl, és önként behozhatják ezeket a berendezési tárgyakat, illetve
hasonló jellegű berendezési tárgyakat, ugyanis, ha megnyit az ÖNO az önkormányzatnak kell
berendezni és ezt sajnos nem tudjuk, hogy miből. Úgy gondolja, hogy nem önkormányzati
bútorokból kell berendezni egy magánlakást.
Több intézményben (a bezárt intézményekben) rendetlenség és kosz volt. A közmunkásokkal
ezeket sorba kitakaríttatja. Nem hiszi el, hogy a közmunkásokkal nem lehetett volna évente
egyszer kitakaríttatni. Fontosnak tartja az állagmegóvást.
A Művelődési Ház hasznosításáról sokan érdeklődtek, hogy mi a terve ezzel kapcsolatban.
Önkormányzati, személy szerinti és Kormányzati törekvés is, hogy a művelődési programokat
minden településen fellendítsék. Még nem lehet tudni, hogy milyen formában támogatja az
állam ezt a tevékenységet.
Ezt követően az önkormányzati kötelező feladatellátásokról beszélt.
Egészséges ivóvízellátás tekintetében előrelépés, hogy hamarosan Aradról kapjuk az ivóvizet.
Reményei szerint az ivóvíz minősége olyan fokra javul, hogy akár a csapból is ihatjuk a vizet,
mert már látja, hogy a lakosságnál azért növekszik meg a PET palack felhalmozás, mert nem
tudják inni a csapból a vizet és mindenki kénytelen ásványvizet inni, mert a csapból ihatatlan
a víz.
Minden erejével törekszik arra, hogy az egészséges ivóvíz programokban részt vegyen és
képviselje a települést.
Óvodai nevelés, oktatás: Minden intézményben látogatást tett az első napokban. Az
óvodában a gyerekek 12 fokban vacogtak. Azonnal elindíttatta a fűtést, hogy a gyerekek ne
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fázzanak. Az óvodában volt egy kis probléma a vízfogyasztással. Kijött egy nagy összegű
vízdíj számla. Négy WC folyt. Megkérte az intézményvezetőket, hogy próbáljanak az ilyen
dolgokra odafigyelni és még jobban takarékoskodni. Azóta a vízóra fogyasztása is rendbe
került.
Az Általános Iskola külső homlokzata, nyílászárói katasztrofálisak. Erre megpróbálunk
valamelyik évben egy felújítást.
A felső tagozatos iskolásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy továbbra is integrációban kell
maradniuk azért, mert a kormányzat nem támogatja az önálló iskola fenntartását. Ha
visszahoznánk az iskolát, abba az önkormányzatunk tönkre menne, viszont céltörekvésként
kitűzte, hogy márciusban vissza kell térnünk arra, hogy az alsó tagozatot külön osztályban
kell tanítani.
Egészségügy és szociális alapellátás: Az általános orvosi ellátást Vágóné Dr. Kelemen Katalin
háziorvos látja el. Ezen kívül van egy fogorvos és egy gyermekgyógyász. A járó és
fekvőbeteg ellátást sajnos megyén belülre korlátozták, ami azt jelenti, hogy Gyulai Pándy
Kálmán Kórház lesz Ecsegfalva ellátó intézménye. Megpróbál harcolni ellene.
A köztemetőnél a gondja a temetések körül adódott, hogy nagyon drágán szolgáltatják a
temetkezési költségeket a vállalkozók.
Köztisztaság, településtisztaság: A TAPPE ügyvezető igazgatójával képviselő-testületi ülésen
találkoztak és felvetette a problémákat a vonalkódos kuka tekintetében, illetve milyen
változtatásokra lenne szükség Ecsegfalván. A TAPPE jött egy 9 – 10 %-os áremeléssel, amit
azonnal elutasított.
Próbálta rábeszélni az ügyvezető igazgató urat arra, hogy dolgozzanak ki alternatív
megoldásokat a szemétszállítás tekintetében.
Közölte, hogy a jelenlegi 300,-Ft/kuka díjjal szemben a vonalkódos rendszer bevezetése
esetén 700- 800,-Ft-ba kerülne.
Megkérte arra is, hogy Ecsegfalván minden évben elektronikai lomtalanítás is, amelyre
tavasszal kerül sor.
Elmondja, hogy Ecsegfalva külképe nagyon sokat javult. Az idős, beteg embereknek a kert,
illetve az utca rendben tartásához segítséget nyújtott.
Szeretné elérni, hogy egy rendezett település legyen Ecsegfalva.
Sok Ecsegfalván az olyan magasra növő fa, amely veszélyezteti az áramellátást. Ennek
megoldására kérelmet kell írni Jegyző úrnak, hogy próbálja meg az önkormányzat
eltávolítani.
A Fő úton a veszélyt jelentő fák eltávolításra kerültek.
A közbiztonságról: Köszönti Szlovák Zsolt rendőr hadnagyot és Lövei Sándor körzeti
megbízottunkat. A tájékoztatója után megkéri Szlovák Zsolt urat, hogy tájékoztassa a
lakosságot, hogy a körzeti megbízott hogyan fogja teljesíteni Ecsegfalván a szolgálatát.
Sport és közművelődés:
Egy-két női torna van, de úgy érzi, hogy ez nem megfelelő a lakosság részére.
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Felajánlja, hogy gyerekekkel szívesen kibiciklizik a Réhelyi Látogatóközpontba, ott meg lehet
nézni a túzokokat.
Ezt követően az új közfoglalkoztatási típusokat ismerteti. Elmondja, hogy országos
közmunkaprogramok indulnak. Kiemelt része lesz a belvízelvezető rendszerek jó állapotba
hozása.
Úgy érzi, hogy el van lustulva a lakosság. Vállalja azt, hogy gyerekekkel szívesen bicikli túrát
szervezne a Túzokrezervátumba.
Ezt követően az új közfoglalkoztatási típusokról számol be. Országos közmunkaprogram lesz,
amelynek kiemelt része lesz a belvízelvezető rendszerek jó állapotba hozása. Ez nagyon
fontos, mert úgy érzi, hogy ez nem megfelelően megoldott. A szivattyú jelenleg is megy,
amely eltávolítja a vizet a faluról.
Kéri a lakosokat, hogy akiknek a belvíz veszélyezteti a házát, szóljon a Hivatalnak és
megpróbálunk eszközeinkkel, közmunkásainkkal segíteni a problémán.
Legnagyobb problémát ott látja, hogy a külterületről is befolyik a víz egyes csatornánkba.
Erről a mai napon gondoskodott azzal, hogy megkereste a Vízgazdálkodási Társulatokat,
hogy kezdjék meg a kültéri belvízmentesítést.
Kéri a lakosságtól is a fokozott figyelmet. Ha el van dugulva az áteresz, akkor a lakos is
kitisztíthatja és próbálja meg a vizet leereszteni.
Amennyiben vészhelyzet lesz Ecsegfalván, Ő itt van, mindenkit értesíteni fog. Semmi kósza
hírnek ne higgyjenek. Ő az a hiteles személy, aki polgári védelemben katasztrófa helyzetben
tájékoztatja a lakosságot arról, hogy mit kell tenni. Senkinek ne higgyjenek, csak neki.
Ezt követően beszámol a testületi munkáról. Egy hónapban egyszer van testületi ülés. ekkor
az addig történt eseményeket a képviselő-testület megtárgyalja. Még olyan dolgokban is
kikéri a képviselő-testület véleményét, amely polgármesteri hatáskör. A hatékony
együttműködés alapja az, hogy kikéri a képviselők véleményét., és el is várja, hogy elmondják
véleményeiket.
Elvárja, hogy a képviselők is azon munkálkodjanak, hogy a lakosságnak jobb legyen.
Polgármesteri fogadóórája minden héten szerdán 8-tól 12 óráig tart, de természetesen ha
valakinek nagy baja van, be lehet menni más napokon is.
Az utóbbi időben rengeteg tárgyaláson volt, ahol képviselte Ecsegfalva érdekeit, taposta az
utat Ecsegfalvának. Ez nagyon sok időt vesz igénybe. Nagyon le van maradva a településünk,
és úgy érzi, hogy ez alatt a két hónap alatt nem teljesen sikerült felhozni. Nyilvánvalóan egy
másfél éves munka eredménye lesz majd az, hogy a környező településekkel egy
színvonalban leszünk, illetve valami látványos beruházásra kerüljön sor Ecsegfalván.
Az a véleménye, hogy az elmúlt években arra törekedett az önkormányzat, hogy a működést
szolgálja, fejlesztés egyáltalán nem volt, csak úgy eveztek a vízen, és a fejlesztésekre
egyáltalán nem szántak erőt, amikor úgy gondolja, hogy lettek volna erre lehetőségek.
Reméli, hogy az elkövetkezendő években tudnak élni a fejlesztési lehetőségekkel és kéri a
lakosságot, hogy mondják el milyen elvárások vannak, melyik az a terület, amit fejleszteni
szeretnének.
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Ezt követően beszámol a vasúti híd ügyéről. Előkereste az iratanyagot, ami nem volt
egyszerű. Kért tulajdoni lapot is róla, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy kié is? A MÁV 1/1
tulajdonában volt és egy magánszemély részére eladta a vasúti híd lebontási jogát. Abban
még kutakodnia kell, hogy kinek a javallatára történt ez. Ezt a későbbekben osztja meg a
lakossággal. Véleménye szerint a MÁV Zrt fejében nem fordult meg ilyen gondolat, hogy
eladják ezt a hidat.
Az a betongyám nagyon veszélyes, ami ottmaradt. Szerződéses feltételek között rögzítették,
hogy köteles ezt is eltávolítani, de ez nem történt meg. Felszólította a MÁV Zrt-t, hogy a
szerződésének szerezzen érvényt és takarítassa el, mert életveszélyes.
Nagy vonalakban ennyi volt a két hónapos tevékenysége.
Kéri, hogy ha valakinek van kérdése, azt tegye fel, illetve felkéri képviselő-társait, hogy
amennyiben kívánnak hozzászólni, azt tegyék meg.
Boda András képviselő:
A képviselő-testület minden hónapban fog tartani fogadóórát, az időpont megtalálható lesz
Ecsegfalva honlapján.
Másik gondolata az iskolához kapcsolódik. Úgy gondolja, hogy integrációban marad az
iskola, viszont meg kell próbálni a felső tagozatosokat visszahozni. Úgy gondolja, hogy meg
kell várni a Kormányzat ezzel kapcsolatos intézkedését.
Kovács Mária polgármester:
Bármennyire is a szívünkre hallgatnánk a pénz a meghatározó.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a www.ecsegfalva.hu internetes oldalunk megújult. Kiegészült
egy galéria résszel.
Igyekezni fogunk minden hírt közzétenni, illetve a település hirdetőtábláján is értesülhetnek
minden önkormányzati eseményről.
Sóti Zsolt ecsegfalvi lakos, a Vízművek dolgozója:
Nem tudja, hogy Polgármester Asszony mire alapozza, hogy az ivóvíz ihatatlan.
Elmondja, hogy a víz nem ihatatlan, a víz minősége megfelelő és kihangsúlyozza, hogy
egészséges az ivóvíz.
Kovács Mária polgármester:
Konkrétan arra alapozza, hogy Ő nem tud belőle inni egy kortyot sem. Úgy értette, hogy a
vezetéken bejövő víz nem jó minőségű.
Fazekas Attila Ecsegfalva, Jókai u. 4.
A híddal kapcsolatosan kérdezi, nem tudja ki adta ki a bontási engedélyt?
Kovács Mária polgármester:
Nem kellett hozzá bontási engedély.
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Fazekas Attila:
Javasolja, hogy ezt a híd maradványt meg kellene tartani vészhelyzetre.
A fakivágásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy kb. 30 év mire megnő egy fa. Véleménye
szerint az E-ON-nak szigetelt kábelt kellene raknia, hogy ne kelljen a fákat emiatt kivágni.
Örömmel veszi tudomásul, hogy az ünnepek a napjukon lesznek megtartva.
Harsányi Lászlóné Ecsegfalva, Fő u.117.
Kérdezi, hogy van-e arra lehetősége, hogy a temetőig kerékpár utat építeni?
Kovács Mária polgármester:
Lát erre lehetőséget, majd a temető rekonstrukciója során a LEADER pályázatból. Véleménye
szerint is nagyon veszélyes ott a közlekedés.
Ennek kapcsán elmondja, hogy temető rendet is ki akar alakítani, az utóbbi időkben történt
szomorú események miatt. (lopások miatt)
Kerítést fognak építeni, illetve este 8 óra után zárva lesz.
Ezt követően felkéri Mészáros Lajos Kisújszállási Tűzoltóság parancsnokát, hogy röviden
tájékoztassa a lakosságot az esetleges tűzesetek elhárításáról, illetve milyen feladatok
ellátására van lehetősége a Tűzoltóságnak.
Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok rövid tájékoztatást adott a tűzoltóság feladatairól, ellátandó
területükről, eszköz felszereltségükről, majd a tűzesetek megelőzéséről, elhárításáról.
Kovács Mária polgármester megköszöni a parancsnok úr tájékoztatását.
Fazekas Attila:
Ismeretsége útján ajánlottak neki Svájcból és Németországból olyan tűzoltó autót ingyen, ami
teljes felszereléssel el van látva.
Régen volt itt helyben önkéntes tűzoltóság. Jónak látná itt Ecsegfalván egy alosztály
létrehozását egy tűzoltóautóval.
Ez a lehetőség adott, ha erre igény van, akkor keressék meg őt.
Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok megköszöni ezt a lehetőséget, ez egy jó irányvonal.
Nyitottak erre a dologra.
Körömi Sándorné Ecsegfalva, Fő u. 69.
Az iskola fejújításhoz kapcsolódóan elmondja, hogy az egyik legfontosabb feladatnak tartja.
Minden közintézménynek az állagmegtartását nagyon fontosnak tartja.
Kovács Mária polgármester:
Beszámolójában kitért ezekre a felújításokra.
Rácz Mihályné Ecsegfalva, Dózsa u.
Kérdezi, hogy leszázalékolt nyugdíjasoknak lenne-e munkalehetőség?
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Kovács Mária polgármester:
Egyelőre csak annyit tud mondani, hogy több céggel folytat tárgyalásokat. Jelenleg 3 cég van,
és majd a legmegfelelőbbet fogják kiválasztani.
Ezt követően felkéri Szlovák Zsolt urat, hogy számoljon be arról, hogy a körzeti megbízott
hogyan fog szolgálatot teljesíteni Ecsegfalván?
Szlovák Zsolt őrsparancsnok először is megköszöni a körzeti megbízotti iroda létrehozását,
majd rövid tájékoztatást ad a fogadóóráról, illetve a szolgálat ellátásáról, járőrözésről.
Kovács Mária polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást és a részvételt.
Kéri, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.
Forgács Lászlóné Ecsegfalva, Árpád u. 1.
A körzeti megbízottól kéri, hogy mivel itt nincs iskolarendőr, hogy szolgálatteljesítése során
legyen szíves a gyerekeket az útról a járdára terelni, elsősorban a gyerekek érdekében, de a
gépjárművezetők érdekében is.
Lővei Sándor körzeti megbízott:
Terezi, hogy az iskolában előadást fog tartani és ennek keretében erről is beszélni fog.
Baktai János Ecsegfalva, Dózsa Gy. u. 3.
A Dózsa Gy. utcára lehetne-e törmeléket hordani az útra, hogy autóval lehessen közlekedni?
Kovács Mária polgármester:
Először a belvíz elvezetési problémát fogjuk megoldani, majd azt követően pályázat útján a
következő évben tervezi az aszfalt utat megépíteni.
Fazekas Attila:
Felhívja arra a figyelmet, hogy nem lehetne-e a vadászokkal egyeztetni, hogy a külterületi
utakat, ha összevágják, akkor tegyék rendbe.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy van olyan kapcsolata a vadászokkal, hogy ezt meg tudja velük beszélni,
illetve a Vadásztársaságnak van egy alapja, amit a földtulajdonosoknak fizet az út
használatáért., és ezt igényelni kell.
Kovács Sándorné Kenderessziget:
Elmondja, hogy nyakig érő sárban tudnak kijutni a buszmegállóig. Ez ellen mit lehet tenni?
Kovács Mária polgármester:
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Emlékeztetőül elmondja, hogy már 1 hetet dolgoztak ott a közhasznú munkások, rendbe
rakták Kenderesszigetet. Ígéretet tesz arra, hogy járdalapokat raknak le a kövesútig, hogy ki
tudjanak járni.
Kovács Sándor Kenderessziget:
Elmondja, hogy jelenleg közvilágításuk sincs.
Kovács Mária polgármester:
Először szeretné kideríteni, hogy kié az a közvilágítás.
Megteszi a szükséges intézkedéseket.
Elmondja, hogy Kenderesszigetet nagyon be szeretné kapcsolni a vérkeringésbe.
Baktai János Ecsegfalva, Dózsa Gy u. 3.
A kábel tv szolgáltatással kapcsolatosan hiányolja, hogy a Dózsa Gy. utcán nem megoldott.
Kovács Mária polgármester:
Az önkormányzat a szolgáltatókkal kapcsolatban csak tanácsot tud adni, beleszólása nincs.
Ígéretet tesz arra, hogy felveszi velük a kapcsolatot.
Ezt követően bejelenti, hogy díszítettek a gyerekeknek egy nagyon szép fenyőfát, illetve a
székely kaput is feldíszítették.
Elmondja, hogy a polgármester és az alpolgármester mikulás ajándékkal lepi meg az óvodás
és iskolás gyerekeket.
Megköszöni a falu együttműködését, amit eddig tanúsítottak vele és neki, mert csak így lehet
együttdolgozni. Fejlődik a kapcsolat rendszerünk, amely egy biztos jövő alapja lehet.
Köszöni a fórumon résztvevőknek, hogy meghallgatták, és jó éjszakát kíván mindenkinek.

k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Magyar László
körjegyző

Boda András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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