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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2011. október 25-én 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.
Igazoltan távol van: Willand Péter Lőrinc képviselő
Lakosság részéről jelen van: 70-75 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Nagy Éva körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert mégpedig
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját.
1./ Polgármesteri tevékenységről beszámoló
2./ Képviselők tevékenységéről beszámoló
3./ Közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása és megtárgyalása
1. napirendi pont:
Kovács Mária polgármester:
„Szeretettel köszöntök mindenkit a 2011.október 25-én tartandó közmeghallgatáson.
Kezdjük Ecsegfalva Község Kötelező Feladatainak teljesítésnek ismertetését.
Egészséges ivóvízellátás
Ecsegfalván az egyik legfontosabb feladat az egészséges ivóvízellátás. Az ivóvizet a Békés
Megyei Vízművek Zrt. biztosítja. Ecsegfalván jó adottságokkal rendelkezik a Vízmű.
A dolgozók lelkiismeretes munkát végeznek. Ecsegfalva Község Önkormányzata csatlakozott
a Közép-Békési ivóvízminőség javító programhoz, melynek révén Aradról kapjuk az ivóvizet.
Ettől talán jobb minőségű ivóvizet remélhetünk.
Az önkormányzatnak a Vízművel az elmúlt években több beruházása volt, amely a vízdíjjal
megfizetett rekonstrukciós díjból fedezte. Tűzcsapok felújítása, csatlakozások kijavítása.
Óvodai nevelés (óvoda megtartása, működtetése, gyerekek programjainak
növelése:bábszínház, lehalászás, ünnepek
Az óvodai nevelés, oktatás az ÁMK ecsegfalvi tagintézményében történik. Kevés a
gyermeklétszám Ecsegfalván. Színvonalas nevelés folyik az óvodában. Sok rendezvényen
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részt vesznek a gyerekek. Az óvónők lelkiismeretesen felkészítik őket a különböző
rendezvényekre.
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 , 2011. őszi félév óta órakeret növelés történt a készség tantárgyaknál. Az idei
évtől próbáltunk a gyerekeknek egy jobb oktatási színvonalat biztosítani. Az iskolai, óvodai
nevelés kb. 10 millió forintba kerül önkormányzatunknak évente, de nagyon fontos, hogy
helyben tartsuk az alsó tagozatot. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a kormányzat törekvése az új
önkormányzati törvény elfogadása után.
Egészségügyi és szociális alapellátás (helyi orvosi, mikrotérségi orvosi ügyelet,
gyermekorvos, védőnő, fogorvos működik településünkön)
Községünkben helyi orvos működik, amely jól kiszolgálja a lakosságot. A Mikrotérségi
Ügyeleti Társulás látja el az ügyeleti feladatokat. Úgy gondolom, hogy az orvosi ügyelettel
elégedettek lehetünk, bármikor hívható az ügyelet. Gyermekorvos is működik településünkön,
illetve védőnő és fogorvos is.
Szakrendelői ellátás Gyomaendrőd, fekvőbeteg ellátás Békéscsaba, Gyula, betegszállítás csak
Békés megye illetve szakorvosi kérésre Karcagra.
ÖNO Szeghalom kistérség többcélú társulás üzemeltetésében
A településen újraindult az Öregek Napközi Otthona. Szeretettel várják az időseket, nappali
ellátásra.
Közvilágítás (EC Multienergie kft korszerűsítés Led lámpa, Kenderessziget is.)
Rengeteg probléma volt a közvilágítással. Az E-on karbantartási problémákkal küszködött.
Sűrűn volt áramszünet, amit mindig jeleztem. Úgy tűnik, hogy ezek az áramszünetek már
megszűnnek.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az EC Multienergie Kft
ajánlatát a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozóan. 2011. év végére az összes lámpatestet
lecserélik, új, korszerű LED lámpákra, valamint Kenderesszigeten is fel lesz újítva a
közvilágítás.
Helyi közutak megépítésével kapcsolatban pályázati forrásra várunk.
Más volt az elképzelése az önkormányzatnak a pályázatok terén, de mindig csak arra tudunk
pályázatot beadni, amire a Kormányzat lehetőséget biztosít.
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Köztemető (új temető szerződések megkötése szolgáltatókkal, régi temető teljes
rekonstrukciója 4 hét alatt, temetők folyamatos karbantartása…
Az új temetőre vonatkozóan a szolgáltatókkal a szerződéseket felülvizsgáltam, új szerződés
lett kötve, melyben köteleztük őket a ravatalozó rendbetételére.
Úgy vélem, hogy a temetőben a köztisztaság, a parkosítás rendbe került. Felmerült a gondolat
a régi temető rekonstruálására. Erre sor került most az ősz folyamán. 4 hetes áldozatos munka
árán közfoglalkoztatottak segítségével a temető teljes tisztítása megtörtént. Remélem, hogy ez
lakosainak örömére történt, és méltó kegyelethelyet tudtunk újjávarázsolni szeretett halottaink
részére.
Köztisztaság, településtisztaság,
A településen két szolgáltató látja el a hulladékszállítást, a Békés Manifest (TAPPE)
települési kommunális hulladékelszállítást,mely egy kötelező közszolgáltatás, illetve a Bio
Sales bt. , aki a Szelektív hulladékgyűjtés végzi ingyenesen.
2 elektronikai hulladékgyűjtés volt az idén Ecsegfalván. Volt őszi lomtalanítás is, és
tervezünk veszélyes hulladék elszállítást is.
Közbiztonság
A Polgárőrség segítségével a helyi körzeti megbízott látja el a településen a közbiztonsági
feladatokat. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évben szoros együttműködést tudtam
kialakítani mind a Polgárőrséggel, mind a Rendőrséggel. Mindig részt veszek a gyűléseiken,
és mindig egyeztetjük, hogy a településen milyen feladatok vannak, hogyan tudná az
önkormányzat segíteni mind a két szervezet munkáját.
Későbbiekben szeretnénk elérni, hogy a körzeti megbízott a településen lakna, de ennek még
vannak tárgyi és személyi feltételei.
A Polgárőrséget az önkormányzat anyagilag is támogatja, illetve tárgyi feltételekkel. A
Rendőrségnek is az ön kormányzat a helyiséget biztosítja.
Közösségi tér biztosítása
A helyi művelődési házat, mint közösségi teret az önkormányzat ingyenesen biztosította az
ecsegfalvi lakosok részére, bármilyen rendezvényre. Tudomásom szerint ezt a Művelődési
Házat ecsegfalvi emberek építették, társadalmi munkában. Ezért szerintem nagyon fontos,
hogy ingyen biztosítsuk különböző rendezvények megtartására.
Sport és közművelődés
Az önkormányzat mozgókönyvtárat hozott létre, Pályázaton nyertünk 400e forint támogatást
eszközfejlesztésre és állománygyarapításra.
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Körjegyzőség
A körjegyzőség létrehozását anyagi okok indokolták. A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
körjegyzőségen 2011. február óta Dr. Nagy Éva körjegyző látja el a jegyzői feladatokat
08.31-ig, mint megbízott körjegyző, 09.01-től pedig kinevezett körjegyzőként.

5 fő

köztisztviselő látja el Ecsegfalván a köztisztviselői feladatokat. A körjegyzőség előnye az
anyagi megtakarítás(bérek…stb.) hátránya: a települések fizikai távolsága. Úgy érzem, hogy a
jogi dolgok sokkal rendezettebbek a településen,törvényesen tudunk működni.
Önként vállalt feladat
Munkahelyteremtés elősegítése.
A legfontosabb munkahely teremtési programja az önkormányzatnak a közmunkaprogram.
Közmunkaprogram megőrzése igény szerinti fejlesztése 2012. évi pályázat útján.
2011-es évben átlagosan 20 fő közfoglalkoztatott volt 4 illetve 6 órában, ami nagyon
megnehezítette a munkát A illetve B munkahét alkalmazása.
Az önkormányzat biztosított minden bérpótló juttatásban részesülő számára munkahelyet,
hogy munkaviszonya legyen, biztosított legyen.
Úgy hiszem, hogy az elmúlt évben nagyon hatékony munkát sikerült velük végezni.
Köszönöm szépen a munkájukat. Szeretném megdicsérni őket, mivel egy fejlődés
tapasztalható náluk az együttműködésben és a dolgozni vágyásban. A közmunkaprogramban
egy nagyon nagy fejlődés volt tapasztalható hatékonyság tekintetében, kevesebb fővel
nagyobb eredményt tudtunk elérni.
2012-től 70 fő közmunkás foglalkoztatására kaptunk ígéretet, 1 éves munkaviszonyban, 8
órás foglalkoztatás keretében.
A közmunkaprogramban választható tevékenységek köre: Az önkormányzati és az állami
tulajdonú

infrastruktúra

karbantartásával,

megőrzésével,

működőképessé

tétételével

összefüggő feladatok élőmunkával történő segítése.
Ezen belül különösen támogatható


Házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására
saját erőből nem képesek. önkormányzati intézmény-felújítási belső és külső
munkálatok



település üzemeltetési önkormányzati feladatok ellátása,
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kül- és belterületi, önkormányzati, vagy állami tulajdonú csapadékvíz, és
belvízelvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása,



a települések kül- és belterületi útjainak fenntartása, az utak környezetének
karbantartása,



parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás,



önkormányzati tulajdonú közös helyiségek építése, kialakítása, karbantartása,



temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbetétele.

Mezőgazdaság
125 ha gyepen gazdálkodik az ecsegfalvi önkormányzat, a többi önkormányzati ingatlan
bérbe van adva 5 évre, melyből bérleti bevétel származik hektáronként 25 e forint. Az idén
lettek megkötve az új bérleti szerződések.
Önkormányzati vagyonkataszter rendbetétele megtörtént.
Ecsegfalva Önkormányzata önálló konyhát üzemeltet. Úgy gondolom, hogy ennek a
szegmensnek a megőrzése nagyon fontos. A gazdálkodása úgy néz ki, hogy nem lesz
veszteséges.
Ecsegfalva képviselete és népszerűsítése a www.ecsegfalva.hu internetes honlapon
történik.
Békés megyei hírlapban, aktuális hírek szórólapozása, ecsegfalvi hírmondó
Első és egyben egyik legfontosabb feladat a 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)
az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása;
az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése; - (pályázatok, támogatási kérelmek)
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;
a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése,
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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 polgármesteri hivatal irányítása, feladatok kiosztása, köztisztviselők a jegyző asszony
hatáskörébe tartoznak
a képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása. A képviselő-testület a megválasztása óta 35 ülést tartott és 155 db határozatot hozott, illetve
16 db rendeletet alkotott.
Fontosabb önkormányzati események:
2010. október 23.- Ünnepi megemlékezés
2010. november 30. - Rendőrség - Polgárőrség helyiség avató
2010. december 2. - Közmeghallgatás
2010. december 24. - Karácsonyi Szent Mise
2011. december 31. Óév búcsúztató
2011. március 15. – Ünnepi megemlékezés 1848/49 forradalom és szabadságharc
2011.március 26. székely kapu ledőlése, pótlás elkülönített pénzösszeg, faanyag
megszerzésének nehézkessége
2011. május 7. - Kerékpártúra KMNP
2011. június 29. - Parlagfű-mentes település „akció
2011. július 2 - Gyere Haza Fesztivál 2011
2011. augusztus 20. – Ünnepi műsor, új kenyér avatása, Falunap
A falunap eseményeinek újjászervezése, hagyományok felelevenítése, helyi együttesek
fellépése, közvélemény kutatás a fellépő együttesekről
2011.október 23. 56-os forradalom és szabadságharc történő megemlékezés
Fontosabb társadalmi események, civil szervezetek rendezvényei:
-

Vadrózsa népdalkör: Népdalkör találkozó, Művészetek Völgye
Nyugdíjas klub: Farsang, baráti találkozó,
Nők Egyesülete: Nőnap, bográcsozás, kenyérsütés
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület: Tavaszcsalogató Bál, Gyermeknap,
Tekergő
Osztálytalálkozók
Galambkiállítás (Kisújszálláson, falunapon)
Asztalitenisz verseny
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-

Szüreti felvonulás
Iskolai évnyitók, évzárók

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által, az EU Élelmiszersegély program
keretében történt élelmiszersegély osztások:
2010. november 5. - 6. 2,5m forint 5500 Ft/család
2011. július 8. – 9.
2011. október 14.- 15.

Testvér települési kapcsolat
Látogatások, közös programok:
2010. november 19-21.
Komandói testvér település látogatása
2010. december 5-6.
Képviselő-testületünk látogatása Komandón.
2010. február 5 -8.
Képviselő-testületünk látogatása a Komandói hó ünnepre
2011. március 14 – 16.
Komandói testvér település látogatása a Márc. 15-i
megemlékezésünkön
2011. augusztus 4-8.
Képviselő-testületünk látogatása a Komandói Falunapra
2011. augusztus 19 – 21.
Komandói testvér település látogatása Ecsegfalván a Falunapon
Pályázatok

o Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Parlagfű-mentesítési tevékenységek
támogatása című pályázata”, melyen sikeresen nyertünk 248.650 Ft-ot, a mentesítéshez
szükséges eszközök beszerzésére.
o Békés Megyei Önkormányzat által kiírt „Békés Megye Kulturális és Turisztikai
Pályázata 2011” pályázati felhíváson Ecsegfalva Község Önkormányzata 780.480 Ft-ot
nyert, melynek célja meghatározott kulturális események megvalósítása.
o Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által kiírt „Közfoglalkoztatás szervező”
pályázaton is nyertünk egy fő alkalmazására 329.565 Ft-ot utólagos finanszírozással.
o Nyári gyermekétkeztetésre nyertünk 1.998.000,-Ft-ot. 140 fő
o Szociális földprogram működtetésére pályáztunk 2.000.000,-Ft támogatás elnyerésére.
o LEADER pályázaton benyújtottuk támogatási kérelmünket:
- Településfejlesztési akciók a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület területén
célterületre, az igénybe vehető maximális 1.000.000,-Ft támogatásra,
- Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása célterületre, az igénybe vehető
maximális 250.000,-Ft támogatásra.
- Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek kialakításának támogatása célterületre,
7.600.000,-Ft támogatás elnyerésére
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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Most pedig felkérem Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert, hogy tartsa meg beszámolóját.
Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester:
„Tisztelettel Köszöntök minden megjelentet!
Ismertetem Önökkel beszámolómat az elmúlt egy év során az Ecsegfalva Önkormányzat
képviselő-testületének tagjaként végzett munkámról. A munkámat alpolgármesterként nem
kívánom értékelni, ez az Önök, illetve a polgármester feladata.
A 2010. 10.08. – 2011. 10. 25. közti időszakban a következő eseményeknek voltam aktív
résztvevője vagy jelenlétemmel tiszteltem meg mások fáradtságos munkáját.
Időrendi sorrendben 2010. 10.08.-i alakülő ülést követően:
- október 23-ai megemlékezésen Adorján András sorait idéztem
- November 5 -6. adományosztásra került sor a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet jóvoltából 480 család részére
- November 20. a Ványai Ambrus Általános Iskola Alapítványi estjén képviseltük
az ecsegfalvai Önkormányzatot és ezzel támogattuk az alapítványt
- December 6. Mikulás csomaggal kedveskedtünk az iskolásoknak, ami nem kis
meglepetést okozott a Dévaványára utazó felső tagozatos diákok számára
- December 21. Iskolai fenyőünnep
- December 22. Óvodások fenyőünnepe
- December 24. Szent mise - Ecsegfalvai Katolikus templomban, melyeken
megjelentem
- Február 23. Óvodai farsang
- Február 25. Iskolai farsang, melyeket ajándéktárgyak felajánlásával is támogattam
- Március 15-i megemlékezés kapcsán a kommandói vendégek fogadása,
vendéglátása volt a feladat
- Május 7. Kerékpártúrát szervezett a polgármester a Túzok telepre, melyre a rossz
idő ellenére sokan velünk tartottak
- Június – Parlagfűirtás, mely célja tudatosítani a település lakosságával a parlagfű
irtás fontosságát, illetve a parlagfű elburjánzás veszélyeire való figyelem felkeltése
- Gyermeknapot édesség csomaggal támogattam
- Június – Pályázat írás a szociális nyári gyermekétkeztetésre, mely sikeressége
révén 110 gyermek étkeztetését biztosította az önkormányzat a nyári szünetben.
- Június – Általános iskolai rendezvény: évzáró, ballagás, melyeken képviseltük
Ecsegfalva Önkormányzatát.
- Július 8 – 9. Adományosztás valósult meg, 480 háztartás részesült tartós élelmiszer
csomagban
- Augusztus 4-8. Kommandó testvértelepülésen tettünk látogatást, a helyi általános
iskola ünnepélyes avatására kapott meghívást az ecsegfalvai képviselő-testület
- Augusztus 20. Falunap, amelynek szervezését, már februárban el kellett kezdeni és
folyamatos munkát igényelt. Vendéglátásban, a gördülékeny műsormenet
lebonyolításában vállaltam aktív szerepet. Nem kis gondot jelentett, olyan egész
napos program megszervezése és lebonyolítása, amely a különböző korosztályú és
különböző zenei stílusokat kedvelők szórakozását biztosítja. Ezen felül a
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testvértelepülésünkről érkezett közel 50 fős csoport vendéglátását is meg kellett
oldani.
- Szeptember: Iskolakezdés – évnyitó, melyen képviseltük Ecsegfalva
Önkormányzatát
- Október 14-15. ismét adományosztás történt 480 család részére
- Október 23. Megemlékezés, melyet Tamási Lajos soraival gazdagítottam.
Az elmúlt egy évben számos testületi ülés és a Körjegyzőségi együttes ülés tette próbára a
képviselőket. Úgy gondolom a testületi munkát építően és előrevivően segítettem. Az eddig
rám bízott feladatokat lelkiismeretesen és a lakosság érdekeit szem előtt tartva igyekeztem
ellátni és az elkövetkezőkben is ez motivál., munkahelyteremtésre irányuló kutatómunka,
vállalkozók felkeresése, a falu megtartó erejének növelése.
A teljesség igénye nélkül anyagi támogatásommal segítettem:
- az Ecsegfalva Közösségért Közhasznú Egyesületet
- a Polgárőrséget
- a Falunap megvalósulását
- és hozzájárultam a Székelykapu helyreállítását célzó gyűjtéshez.
Az idősek napközi otthonának megnyitásával teljes munkaidőben teljesítek Ecsegfalván
szolgálatot, így több időt és energiát tudok fordítani a közösségünk – községünk fejlődésére.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívj a figyelmüket arra, hogy szeretnénk ha minél
többen látogatnák az idősek nappali ellátását biztosító intézményt, amely jelenleg négy
szolgáltatásnak ad helyet: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja, házi
segítségnyújtás. A 2012. év folyamán megvalósuló 50 millió Ft-os pályázat írásába kezd a
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény. A pályázati keret a
szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítását és a
szolgáltatások minőségének fejlesztését, infrastrukturális bővítését célozza.
Amennyiben a fenntartó felé azt tudjuk közvetíteni, hogy Ecsegfalván igénylik és igénybe
veszik a szociális alapellátásokat, és a pályázatban ezt alá tudjuk támasztani akár 10 millió Ft
juthatna településünknek, ez a forrás nem csak a belső környezet kialakítását tenné lehetővé,
hanem az épület felújítását is megoldhatóvá tenné. Ezzel a fejlesztéssel az önkormányzati
vagyon gyarapodna, mivel ez az érték a településünkön marad.”
Kovács Mária polgármester megköszöni a beszámolót és felkéri Csányi András képviselőt,
hogy számoljon be képviselői munkájáról.
Csányi András képviselő:
„Jó estét kívánok, tisztelttel köszöntök mindenkit!
Nagyon örülök neki , hogy ilyen szép számmal eljöttek erre a közmeghallgatásra. A
Polgármester asszony és az alpolgármester asszony elég részletesen beszámolt már az elmúlt
egy év intézkedéseiről.
Több, mint egy éve az alakuló ülés itt ezen a szent helyen megtörtént. Akkor megválasztottak
a Szociális, Gazdasági és Oktatási Bizottság elnökévé, és az Ügyrendi Bizottságnak is a tagja
lettem. A munkaidő beosztásom és az egészségi állapotom nem akadályozott abban, hogy
minden egyes testületi ülésen ott tudtam lenni. S ha már ott vagyok,l Kazinczit idézve”Viták
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tüzében olvad kis az igazság”, tehát hogyha beszélünk róla, ütköztetjük egymás nézeteit,
akkor hamarabb rájövünk arra, hogy hol lehet az igazság. Amikor Dr. Magyar László
körjegyző elment a körjegyzőségtől, új pályázatot kellett kiírni, és arra külön büszke vagyok,
hogy az én indítványomra került be a pályázati feltételek közé, hogy az új körjegyző „B”
kategóriás jogosítvánnyal rendelkezzen, hiszen ez egy lényeges kérdés, mivel 3 településen
mozog a körjegyző és az utaztatási költség nem kevés.
A rendes testületi üléseken nagyon sok minden történik, most csak egy párat szeretnék
kiemelni, amit én hozzátettem ezeknek a gyűléseknek az értelméhez. Polgármester asszon is
említette, hogy el van öregedve az önkormányzat gépparkja, gondolok itt a szippantóra és a
traktorra. Felmerült még a ciklus elején, hogy fel kellene újítani. El is mentek Dunaföldvárra
traktort nézni az önkormányzat dolgozói. Akkor indítványoztam számunkra, hogy egy
szakembert vigyenek el, és ha ő azt mondja, hogy alkalmas, akkor aztán lehet intézkedni.
Megfogadták a tanácsomat, el is vitték az illetőt, aki megvizsgálta a gépet, és sajnos a
műszaki állapota olyan rossz volt annak a gépnek, hogy nem érte meg azt a pénzt.
Bizonyos intézkedéseknek súlya van, de hál istennek ebben az esetben pozitívan jöttünk ki
belőle.
Továbbiakban el szeretném mondani, hogy minden közösségi rendezvényen ott tudtam lenni.
Karácsonykor a falu karácsonyfájának a feldíszítését közösen a feleségemmel csináltuk meg.
Jómagam is részt vettem az ünnepi szentmisén a templomban. Szilveszterkor közösen
ünnepeltük az akkor még meglévő Székelykapu alatt az újévet. Amit még hozzá szeretnék
tenni ehhez a beszámolóhoz, hogy egy sikeres földbérbeadáson vagyunk túl, ennek a
koordinálására az önkormányzat egy 3 tagú bizottságot jelölt ki, melynek én voltam az
elnöke. Úgy gondolom, hogy sikeres és tiszta volt a licit. Ennek függvényében ez idáig 5,5
millió Ft folyt be az önkormányzathoz, ezáltal most hogy sikeres volt a licit, 8,5 millió Ft
körül várható. Így + 3 millió Ft bevételt tudtunk elérni, ami jövőre fog realizálódni.
Amivel tudtam mindig kiálltam és próbáltam segíteni.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.”
Kovács Mária polgármester:
Megköszöni Csányi András képviselő úrnak a részletes beszámolót és felkéri Galambos
István képviselőt, hogy számoljon be képviselői munkájáról.
Galambos István képviselő:
„Tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy érzem, hogy egy közös munkáról van szó, a
polgármester egy kulcs személy, az ő elképzeléseit tudja konkrétan szabályozni. Van mivel
próbálunk azonosulni, próbáljuk őt segíteni. A képviselői munkára vonatkozón volt néhány
javaslatom, amit kiemeltem, mi is az, ami az én nevemhez köthető. Nehéz különbséget
tennem az egyesületi munka és a képviselői munka között, mert közös a cél, valamiféle
értéket hozni Ecsegfalva életébe. Voltak olyan elképzeléseim, hogy pl. az iparűzési adó
eltörlése. Több településen láttam ennek pozitív eredményét. Volt olyan gondolatom, hogy pl.
saját gazdálkodásban művelni a földet, esetleg a konyhára megtermelni a zöldséget.
Volt még egy javaslatom a települési program, amely a munkahelyteremtést és a
közbiztonságot szolgálta volna.
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Véleményem szerint ami fontos, az önkormányzat gazdaságos működése. Fontos tényező
még számomra az általános iskola. Rosszul érzem magam attól, hogy a felső tagozat elment
tőlünk, de próbálok mindig azért küzdeni, hogy ami még megvan, azt hogyan lehet
megtartani. Ami még nekem fontos a közösségi tér építése. Felvettem a kapcsolatot a
Kötegyáni Baráti Kör Egyesülettel, akik művészeti alkotásokat hoznának Ecsegfalvára,
amellyel közösségi tereket szépítenénk.
Volt még egy javaslatom, az illegális lehalászásokat visszaszorítani. Egyeztetni kell a
Horgászegyesülettel. Úgy gondolom, hogy a halászás nagyon vonzó volt Ecsegfalván.
Lényegében röviden ennyi az, amit én elmondanék a képviselői munkámról, hozzáállásomról.
Mivel nyilvánosak a testületi ülések, személy szerint annak örülnék, ha minél többen
eljönnének. Jó lenne, ha hallanánk véleményeket, javaslatokat.”
Kovács Mária polgármester megköszöni Galambos István képviselő tájékoztatóját, majd
felkéri Tóth Gyula képviselőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Tóth Gyula képviselő:
„Köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy ennyi mindenről beszámolt Polgármester
asszony. Az egy évvel ez előtthöz képest nagyon sok minden történt. Ezt megköszönöm a
Testületnek, a Polgármester asszonynak és az önkormányzati dolgozóknak. Egy kicsit most
már belelátok, és látom azt, hogy milyen nagy munka van benne. Azt gondolom, hogy az a
polgármesterjelölt nyert a választáson, akinek kellett volna. Én mindig is támogatni fogom,
ameddig csak tudom.
Az oroszlánrésze a munkának az a polgármesterre hárul. A mi munkánk 90 %-a kimerül
abban, hogy testületi üléseken összeülünk. Akkor találkozunk egy csomó problémával, és
akkor és ott el kell döntenünk, hogy mi a helyes, ami az egész lakosságra nézve fontos.
Bizonyos témakörökben nem lehet olyan döntést hozni, ami mindenkinek jó. Igyekszünk
lelkiismeretesen dolgozni.
Az én szívügyem a közösségépítő, művészeti tevékenységek. Naivan azt gondoltam, hogy
képviselőként ebben többet tudok tenni, de sajnos ez nem így alakult, mert a költségvetés nem
engedi meg, hogy adott esetben százezreket szórjunk el egy fesztiválra.
Örülök annak, hogy az önkormányzat beszállt a „Gyere Haza” fesztiválba.
Büszke vagyok arra, hogy Jantyik Zsolttal megírtuk az Ecsegfalva dalt.
Tavasszal két filmet fognak forgatni Ecsegfalváról, egy öt perces, illetve egy hosszabb
terjedelmű.
Amit még kitűztem magam elé célnak,egy olyan film készítése, amely Ecsegfalva történetéről
szól.
Ezen kívül lelkiismeretesen próbálok részt venni minden eseményen, ill. képviselő-testületi
ülésen.
Az új jegyző is nagyon lelkiismeretes, ő is ugyanúgy gondolkodik, mint polgármester
asszony.
Köszönöm szépen a figyelmet.”
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Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatót, és felkéri Sárkány Sándor képviselőt,
hogy tartsa meg beszámolóját.
Sárkány Sándor képviselő:
„Köszöntöm a jelenlévőket. Én, mint önkormányzati képviselő és mint a 2005-ben megalakult
Polgárőrség helyi szervezetének vezetője fő célom a közrend és a közbiztonság fenntartása a
Rendőrséggel az Önkormányzattal és a lakossággal együttműködve. Szeretném megköszönni
a lakosság anyagi támogatását, valamint az adó 1 %-át, aki felajánlotta. Ebből megpróbáljuk a
technikai felszerelésünket bővíteni. Legfontosabb célunk lenne még a térfigyelő kamera
kiépítése. Úgy néz ki, hogy közösen pályázunk az Önkormányzattal. Reméljük, hogy a
következő évben ez megoldódik és akkor vissza lehetne szorítani a bűnözést.
A képviselő-testület ülésein részt veszek. Az üléseken mindig azt vesszük figyelembe, hogy a
lakosság érdekeit képviseljük.”
Kovács Mária polgármester megköszöni Sárkány Sándor képviselő beszámolóját.
Ezt követően kéri a lakosságot, hogy közérdekű kérdéseiket tegyék fel.
Sebestyén Istvánné Ecsegfalva, Szabadság u. 9.
Szép volt a beszámoló. Nagyon sok minden elértek az egy év alatt.
Hiányolta a polgármester asszony beszámolójából a fiókgyógyszertár működéséről szóló
tájékoztatást. A faluban elég sok idős beteg ember van, akinek szüksége lenne gyógyszerre és
ne kellene más településre átjárni gyógyszerért.
Egy másik problémát is szeretnék felvetni: Nagy a munkanélküliség Ecsegfalván. Magam
részéről elég problémát okoz a Munkaügyi Központban való rendszeres jelentkezés. Meg
lehetne-e oldani úgy, hogy 1 héten egy alkalommal az önkormányzati kisbusszal eljutni a
Munkaügyi Központba jelentkezés céljából, szervezetten.
Kovács Mária polgármester:
A gyógyszertárat egy vállalkozás működtette, amely jelenleg felszámolás alatt van. Jelenleg
folyamatban van új fiókgyógyszertár létrehozása.
Augusztus óta az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a lakosság gyógyszerellátásáról.
Egy pár nap türelmet kérek a lakosságtól, amíg kinyit az új fiókgyógyszertár.
A munkaügyi Központtal kapcsolatban: a mikrobusz minden ecsegfalvi lakos rendelkezésére
áll. Természetesen összeszervezetten, a Munkaügyi Központtal megbeszélve , heti 1 napon
meg lehet oldani.
Boda Andrásné Ecsegfalva, Fő u. 119.
Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép rend lett temetőben. Nagyon szépen köszönöm a
Polgármester Asszonynak, meg a munkásoknak, akik elvégezték.
Kovács Mária polgármester:
Köszönöm szépen Az irányításommal dolgoznak a közfoglalkoztatottak. Az emberekkel meg
kell találni a megfelelő hangsúlyt, és akkor dolgozni fognak, és úgy érzem ez sikerült.
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A közfoglalkoztatottakat minden nap meglátogatom, bárhol dolgoznak.
Forgács László Ecsegfalva, Árpád u. 1.
Az Árpád utcai járda nagyon rossz, szinte életveszélyes. Ha valami lehetőség lesz rá, akkor
azt fel kellene újítani.
A székely kapuval kapcsolatosan: Igaz, hogy már többször meg lett hirdetve, hogy mikor lesz
az átadása, de azért bízom benne, hogy előbb-utóbb lesz belőle valami.
A temetővel és az utcák rendbetételével kapcsolatban dicséret illeti az önkormányzatot.
Kovács Mária polgármester:
Az Árpád utcai járdával kapcsolatban: Megpróbáljuk ezt az útszakaszt felújítani.
A székely kapuval kapcsolatban: Nehézkes a szükséges faanyag beszerzése. Romániából lehet
majd beszerezni. A székely kapura befizetett pénzösszegek az önkormányzat számláján
elkülönítve vannak.
Takács Lászlóné Ecsegfalva, Szabadság u. 14.
Igaz, hogy a betegszállítás megyén belül megoldott, de viszont sokan Karcagra megyünk
Kórházba. Sajnos a betegszállítás arra nem megoldott.
Kovács Mária polgármester:
Már többször fellebbeztünk a Kormányhivatalnál a járóbeteg ellátással kapcsolatban. A
Kormányzatnak még mindig az az irányelve, hogy a megyén belül kell megoldani az
egészségügyi ellátást. Felkérem Jegyző asszonyt adjon ezzel kapcsolatban felvilágosítást.

Dr. Nagy Éva körjegyző:
Tisztelettel köszöntök mindenkit.
A járóbeteg ellátással kapcsolatosan tudnám tájékoztatni Önöket. Bucsán hasonló a probléma.
Járóbeteg ellátás szempontjából a Pándy Kálmán Kórházhoz tartoztunk, illetve bizonyos
szakellátások szempontjából Szeghalomhoz. Májusban fellebbezést nyújtottunk be az OEP
döntésével szemben, hogy ellátási érdekből csatolják mindkét települést Karcaghoz járóbeteg
ellátás szempontjából. A fellebbezést első fokon elutasították, de másodfokon új eljárásra
kötelezték az elsőfokú hatóságot, és van lehetőség az ellátási terület módosítására. 95 %-os
esély van arra, hogy Bucsa tekintetében már hamarosan Karcaghoz tartozzanak. Ecsegfalva
tekintetében újra be kell nyújtani a fellebbezést, de ugyanezen indokokkal ezt a fellebbezést
sem tudják elutasítani. Ez a betegszállítás problémáját is megoldaná. Ez a jövőben megoldásra
váró dolog lehet.
Vágóné dr. Kelemen Margit Katalin háziorvos:
Nincs kőbe vésett szabály arra vonatkozóan, hogy betegszállító nem szállíthat megyén kívül.
Rengetegszer jeleztük az Egészségbiztosítási Pénztárhoz, hogy a területileg illetékes
betegszállító cég megtagadja a megyén kívüli szállításokat Karcagra. Azt mondták, hogy ilyet
nem tehet, oda kell szállítani a beteget, ahová az orvos utasítja. Kaptunk ígéretet arra, hogy
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megpróbálja egy másik közeli cég egy távoli területet leadni, ami helyett aztán bennünket
felvesz.
Kovács Mária polgármester megköszöni a doktornő hozzászólását.
Kádár Imréné Ecsegfalva, Fő u.110.
Vannak olyan tervek, hogy államosítják az iskolákat. Van-e arra esély, hogy a felső tagozat
visszakerülhessen?
Kovács Mária polgármester:
Az önkormányzati törvény tervezet szerint az önkormányzati feladatok közül az iskolai
oktatás, nevelés kikerül. Azt nem lehet tudni, hogy a kormányzatnak mi lesz a terve a mi
iskolánkkal. Nyilvánvalóan nem azért akar az állam központosítani, hogy ez neki többe
kerüljön. Ettől a központosítástól inkább megszorítást lehet várni.
Kókainé Budai Erzsébet Ecsegfalva, Hajnal u. 2.
A kövesút javítása tervbe van-e?
Mint civil ember pótolhatja-e az utcán kiszáradt fákat, vagy esetleg fásítási program be van-e
ütemezve?
Kovács Mária polgármester:
Pályázati forrást várunk az utak építésére, de elsősorban új utak megépítését tervezzük.
Nyilvánvalóan a hibák kijavítására is törekszünk.
A fásítással kapcsolatosan: Az utcára bárki ültethet fát. Megvannak a szabályok, hogy az
úthoz milyen távolságban.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester
közmeghallgatást 1956-kor bezárta.
k . m . 1. oldalon.
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Dr. Nagy Éva
körjegyző

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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