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Jegyzőkönyv
Készült az Ecséd Községi Önkormányzat 2014. szeptember 5-én 17,00 órakor tartott
közmeghallgatásról.
Helyszín: Művelődési Ház 3013 Ecséd, Dózsa György utca 16.
Jelen vannak a képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás Ecséd község polgármestere
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Kozsdáné Bata Mária Terézia, Maksa László Győző
képviselő
Lakosság részéről 55 fő
Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester:
Köszönti a résztvevőket, és felkéri, Maksa Mátyás Polgármester Urat tartsa meg
beszámolóját.
Maksa Mátyás polgármester:
Ilyenkor két dologról kell beszélni az egyik a 2014 évi költségvetés a másik pedig az elmúlt
négy év időszaka.
Költségvetés:
Az Önkormányzat összesen 262 millió forintból, az óvoda 53 millió forintból, az iskola 16
millió forintból, a Gondozási Központ 11 millió forintból, a konyha pedig 34 millió forintból
gazdálkodik.
Az önkormányzat adóbevételei:
Kommunálisadó 8.000,-Ft/év/lakás a 70 éven felüliek 5.000,-Ft/év összeget fizetnek. A
súlyadó 40%-a marad nálunk, ezekből a bevételekből tudunk fejleszteni. Az iskolára nem
kapunk pénzt, ezt az önkormányzatnak kell kigazdálkodni. A legfontosabb dolog az
intézmények működtetése. A konyha csak a nyersanyag normára kap pénzt.
Az elmúlt négy év időszaka:
2010 évben két átfutó pályázat volt az egyik a faluközpont felújítása a másik pedig útépítés a
Szabadság utca és Nyárfa utca egy részének felújítása.
A Művelődési Ház felújítására nyertünk 54 millió forintot, de az önrészt nem tudtuk mellé
tenni, így ez a pályázat visszaadásra került.
2011. évben 35 millió forint hiány volt a költségvetésben. A faluközpont építése is hitelből
készült el.
A Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetét újra kellett építeni, valamint felújításra kerültek az
irodák és a Házasságkötő terem.
Az iskolába a tantermek is felújításra kerültek, gipszkartonozás, parkettacsiszolás történt és
a tornaterem is új burkolatot kapott. 2010-11 évben új interaktív táblák lettek felszerelve.
Az óvoda két telephelyéből egy lett. Ezt a fogyó gyerek létszám miatt kellett megtenni. Az
óvodába is volt fűtéskorszerűsítés és udvari játékok felújítása. Az Alapítvány két faházat
vásárolt.
A Művelődési Házra lett a legtöbb költve, a felújításra 2012 évben pályáztunk. Tetőcsere,
nyílászárók cseréje, külső szigetelés, belső burkolatok cseréje, mozgáskorlátozott feljáró
kiépítése.
Temetőben ravatalozó külső és belső felújítása, négy új kandeláber, és négy urnafal építése
történt meg. A temetőbe vezető útszakaszra négy új világító test lett felszerelve. A
csatornázáshoz a pályázatokat már 1998-ban elindítottuk, de az állam csak 2008-tól tudta
támogatni. Ez egy igen nagy fejlődés volt. Vannak azért még gondok pl. Ganca partnál az
átemelő igen sokszor megtelik. Járdák, utak épültek.
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Vannak még lehetőségek, ígérem, hogy az Arany János, Nyárfa és Bercsényi utcák
felújítása is befejeződik. Ez azt jelenti, hogy szeptember végére megvalósul, befejeződik az
építkezés. Ezek az útszakaszok már önerőből fognak megépülni.
Elkészült az Oláh tanító féle telken a játszótér.
Még 2012-ben elkezdtem a tárgyalásokat a Horti út és falun átmenő út felújítására. A KPMnek ehhez semmi köze nincs, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek és az államnak
köszönhető mindez. Szeretném, ha a következő ciklusban folytatódna ez az útépítés
egészen Rózsaszentmártonig.
Minden önkormányzati intézmény kívül belül fel lett újítva. A piactérre két új pavilon lett
beszerezve.
5 fiatal pár kapott bérlakást. Örülök, hogy ezt az öt fiatalt itt tudtuk tartani. Ha építkeznének,
telket is tudnánk a fiataloknak felajánlani.
A sportöltöző az elmúlt 20 év óta most lett felújítva pályázati pénzből.
A Nők klubja mindig is szeretett volna egy faluházat, ez a probléma most megoldódott. A
Képviselő-testület a Kossuth Lajos utca 172/2. szám alatt lévő épületét 1 forintért, a telket
pedig 500 ezer forintért eladta a Péter József Alapítványnak.
Nincs az önkormányzatnak hitele. Tartalékunk van 113 millió forint. Ez az összeg járdák és
utak felújítására lesz költve.
Elkészült 1700 méter járda a Tabán utca 2-től a Kossuth Lajos utca 50-ig. Minden utca
kőterítést kapott, nincs olyan útszakasz, ami nem lett volna felújítva. Az Orgona és a József
Attila utca is le lett kövezve, sajnos azonban a cigány partot nem lehet megszélesíteni.
A turizmus fejlesztése lenne az elkövetkező évek feladata, az Ecsédi tó és a néptánc
összefogásával.
Az iskolában is lenne még felújítandó munka, a Gondozási Központ külső szigetelése is még
vár ránk. Folytatódni kell a jövőben is a járda és útépítéseknek.
Az önkormányzat gazdálkodása jó, stabil.
Megváltozott a Polgármesteri Hivatal személyi összetétele is, azt vallom, hogy a nyugdíjas
adja át a helyét a fiatalnak.
Kérem, akinek a beszámolóval vagy mással kapcsolatban kérdése van, tegye fel.
Vágner Lászlóné Ecséd, Kossuth Lajos utca 211. szám alatti lakos:
Az Arany János utcának csak egy része van készen a többi kátyús, a többi rész is meg lesz
csinálva?
Maksa Mátyás polgármester:
A jövő héten kezdik építeni az Arany János utca és Bercsényi utca Temető úttól Zrínyi útig
terjedő szakaszát, valamint a Nyárfa utca felső részét.
Kollár Lajos Ecséd, Akácfa utca 112. szám alatti lakos:
A polgármester elmondta az elmúlt négy év eredményeit, melyet pozitívan ítélek meg. Most
per pillanat nem látom azonban a csapadékvíz elvezetését. Egyszerű árok rendszerrel is
meg lehetne oldani. A régi árkokat kellene csak felújítani. Az Akácfa utcában a bolti köztől a
Tabán utcáig terjedő szakasz nem lett lekövezve, ezt én hiányolom. Szép lett a Művelődési
Ház, de a legfontosabb dolog a nagyterem befogadó képességének a növelése azonban
nem oldódott meg. A jövőt illetően ezen el lehetne gondolkodni pl. úgy, hogy a gépházat meg
lehetne szüntetni. Én bízom abban, hogy az Akácfa út is megújul. örülök, hogy a Kossuth
utcában a vízelvezetés megoldódott. Az Akácfa úton az Agláriáról lejövő víz kinyalja az
útszélét, ezt kellene megoldani úgy, hogy a víz járását a patakba kellene elvezetni, vagy
pedig egy nyílt csatorna rácsot kellene ide is betenni.
Maksa Mátyás polgármester:
Újra végig fogunk menni az utcákon és ahol még vannak, kátyúk azokat kijavítjuk. A
Művelődési ház belső felújítására eddig még nem kaptunk pénzt. A színpadot is újra kellene
betonozni, de sajnos ehhez a felújításhoz az önkormányzat nem tud önerőt biztosítani. Majd
az ősszel benyújtunk rá egy pályázatot. A nagymennyiségű hirtelen jövő esővel senki sem
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tud mit kezdeni. Dolgozunk rajta, hogy többet olyan ne forduljon elő, hogy házakat önt el az
iszap.
A legfontosabb, mint már említettem az intézmények működtetése és csak ezután jöhetnek a
fejlesztések.
30x18 m-es tornaterem fog épülni, az államtitkár úr megígérte közbenjárását.
Az önkormányzat sok pénzt költ a gyermekétkeztetésre. Az óvodában kötelező az étkezés.
7% 50%-ot fizet, 40% nem fizet térítési díjat, a többi egész összeget fizet. Az iskolások 60%a nem fizet, 7% 40%-ot fizet, a többi egész díjat fizet. Ha valaki rászorul, annak ingyen kell
ebédet biztosítani, így 8 fő van a Gondozási Központban, aki ingyen étkezik. A Gondozási
Központ működéséhez 4-5 millió forintot kell hozzátenni. A konyhánál 18 millió forint a
mínusz.
Prisztóka Miklósné Ecséd, Szabadság utca 44/1. szám alatti lakos:
A következő négy évről nem beszéltél. Mit értettél a munkahelyteremtés alatt? Az utakról és
a járdákról is sok szó esett. Jött az esőzés és nem voltatok urai a helyzetnek. A képviselőtestületi tagok mérjék fel helyzetet, nézzék meg az árkokat. Nincsenek felszólítva az
emberek, hogy az árkokat takarítsák ki. A Barangolás kiadvány rólad szól, a hagyományőrző
oldal nem az Ecsédi lakodalmasról szól. Milyen volt a viszonyod a képviselő-testületi
tagokkal, voltak-e jó meglátásaik? A testületi tagok mit csináltak, volt-e értelme, hogy ott
vannak? A nemtetszésedet nyilvánosságra hozod, ne mindent vállalj magadra, oszd ki a
munkákat! Miért nem lehet az óvodába anyák napját tartani?
Maksa Mátyás polgármester:
A tájházat nem nekem kell megoldani az az alapítvány feladata. Én ott voltam minden
esőzésnél, de volt olyan, aki csak azért jött oda, hogy fényképezkedjen. Szabolcsi néni
házánál gépekkel voltunk és homokzsákoltunk. Közmunkások és karbantartók segítettek, az
első az volt, hogy az emberi életet mentsük. nem kértük a katasztrófavédők segítségét,
önerőből oldottuk meg mind a három alkalommal. Az árkok tisztítására felszólítjuk a
tulajdonosokat, de kiket büntessünk meg, azokat, akik minimál béren vannak. A behajtásokat
most már a NAV végzi, és az nem nézi, hogy ki mennyiből él. A barangolás Ecséden a
település fejlődését mutatja be. Van olyan testületi tag, aki csak azért ült benn, hogy a
polgármestert megbuktassa. Hónapok óta két képviselő nem jár ülésre. Az összes fejlesztést
Én terjesztettem a képviselők elé. Szerettem volna pénzt az orvosi rendelő felújítására, de
nem lett megszavazva. A belső felújításra csak akkor lehet gondolni, ha először
elköltöztetjük, másik helyet biztosítunk az orvosoknak. Szem előtt tartom, ha lehetőség
adódik vállalkozásokat fogunk ide hozni. Az óvodába, hogy milyen rendezvényeket tartanak
az nem a polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Van neki egy SZMSZük, mely szabályozza ezt. Amennyiben ezzel kapcsolatbankérdése van Szabó Mariann
megbízott óvodavezetőt kell kérdezni.
Maksa Ferenc Ecséd, Kossuth Lajos utca 160. szám alatti lakos:
Elég átfogó volt a polgármester beszámolója, de én ezt még tovább vinném. Megépült az
orvosi kombinát kerítése, a sétány. Négy év alatt nem lehet behozni húsz év lemaradását.
Egy hét múlva meg fog jelenni az interneten, hogy Ecséd jellemtelen község, jellemtelen
lakókkal. Egymás iránt is felelősséget kellene mutatni. nekem, ha valamilyen problémát
elmondanak, Én azt mindig továbbítom a polgármesternek.
Maksa Mátyás polgármester:
A sétánynak sokan örülnek. Volt olyan képviselő, aki azt sem tudta, hogy hol van a Flórián
tér és a József Attila utca. Az ide látogatók látják a fejlődést, sajnálom, hogy az itt lakók ezt
nem veszik észre. A Nagyközben, a virágládákban a virágokat már kétszer pótoltuk. Szidtak
a régi temetőért is, most mindenkinek tetszik. Volt temető ellenőrzésünk és az ellenőrök azt
mondták, hogy ilyen szép temetőt nem láttak a megyében, sem működőt, sem bezártat. Ezt
nagyon jó volt hallani.
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Maksa László Győző képviselő:
Az orvosi rendelőnél a kerítésről a képviselő-testület döntött. A vízbetörésnél én is ott voltam,
nem igaz, hogy nem volt ott senki. A testületben, hogy ki az aki nem szólal meg az a
jegyzőkönyvekből kiderül meg lehet nézni. Én teszem a dolgomat, hozzászólok, amit
elvállaltam azt mindent teljesítettem. A tiszteletdíjamat nem vettem fel a Péter József
Alapítványnak utaltam át. Aki nem látja változást a faluban az vak. Teljesen mindegy, hogy ki
lesz a az új testületben vigye tovább a fejlesztéseket. A lakodalomról a filmet még most is
vetítik a Duna tévén. Meg kell nézni a jegyzőkönyveket volt olyan képviselő, aki a négy év
alatt alig szólt hozzá, de az nem Én voltam.
Tóth Gergely Orgona utca 5. szám alatti lakos:
A szemét szállításnál kivel vagyunk szerződésben, kinek kell a díjat fizetni? Tavaly az el nem
szállított szemétszállításért 71 ezer forintot hajtottak be tőlem. Az Orgona utcában 5 család
még ebben az évben nem kapott egyszer sem csekket. Miért nincs kicserélve a Hámán Kató
utca felirat? A pékség előtt nincsenek meg a KRESZ táblák!
Maksa Mátyás polgármester:
Az AVE Magyarországgal van szerződésünk. 2015. 01. 01-től központilag lesz az ár
megállapítva. A Szabadság utcában figyelni kell nagyon, ha van tábla, akkor sem jelent
semmit, figyelni kell nagyon.
Szabó Marianna Ecsédi Gyöngyszem Óvoda megbízott vezetője:
Nekünk van egy pedagógiai programunk, aminek a megbeszélése nem ide tartozik, ha
eljöttök, meg tudjuk beszélni. A gyerekek nem az udvaron adják át az ajándékot az
anyukáknak, hanem igen meghitt környezetben, a csoport szobában.
Kollár Lajos Ecséd, Akácfa utca 112. szám alatti lakos:
Gondozatlan porták, a község képét rontják. Maksa Ferenc igazad van nem lehet behozni
minden lemaradást négy év alatt.
Maksa Mátyás polgármester:
Gondozatlan porták, ha van tulajdonos, azokat mindig megkeressük, és felszólítjuk őket. Ez
jegyzői feladat. A jegyzőnek kellene most itt lenni. Meghirdetésre került aljegyzői állás, a
jegyző tartós távolléte miatt. Augusztusig Lászlóné Mohácsi Alexandra látta el ezt a
feladatot, de a próbaidő után visszament tanítani, így kénytelen voltam helyettes jegyzőt
alkalmazni. Ezt a feladatot most Apc község jegyzője dr. Zsiga Szilvia látja el. Ugyanakkor
meghirdetésre került újból az aljegyzői állás is. El kell mondani, hogy egy Ecsédi
származású pályázóra esett a választás, Kovácsné Hegedűs Klárára, aki hamarosan
kezdeni fog. A tűzgyújtás megszegését nem tudjuk bírságolni rendelet nélkül.
Vágner Lászlóné Ecséd, Kossuth Lajos utca 211. szám alatti lakos:
A szomszédtól sok patkány jön át, a kertjében 3 m-es fű van, nem csinálnak semmit, csak a
kocsmákat járják szorgalmasan. A kertem végén folyik a patak, sok benne a nád, ez kihez
tartozik?
Maksa Mátyás polgármester:
Senki portájára nem mehetünk be. A bírságolást kell alkalmazni, de sajnos nincs rá
jogszabály. A patak a Mátraaljai Vízgazdálkodáshoz tartozik. Szerződésünk van velük a
karbantartásra. Ők kotorják és tartják rendbe. A képviselőjükkel majd kimegyünk, és neki
mondják el a problémákat.
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Kozsda Zsófia Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti önkormányzati bérlakásban lakó
lakos:
Az orvosi kombinátnál történt fakivágásról még nem esett szó. Mi megoldást, tervet
javasoltunk, de még mielőtt testületi ülés lett volna előtte való napokban kivágásra kerültek a
fák. A fűtés korszerűsítését is meg kellene oldani.
Maksa Mátyás polgármester:
A fűtéskorszerűsítés képviselő-testületi hatáskör ezért azt oda kell beterjeszteni és nem a
közmeghallgatásra. A fakivágásról csak annyit, hogy veszélyesek voltak, és az épület
megóvása fontos volt. Meg lehet nézni a palát hogy hogyan, néz ki. Én engedélyeztem a fák
kivágását, én vállaltam a felelősséget. Az aljegyző mindennek utána nézett, és mivel
önkormányzati tulajdonú területen volt így polgármesteri hatáskör, nem pedig képviselőtestületi.
Maksa László Győző képviselő:
A fakivágás a testületi meghívóban valóban szerepelt, de mi már erről nem döntöttünk, mivel
akkora már ki voltak vágva a fák. A polgármester tájékoztatott bennünket róla, hogy
veszélyesek voltak és saját hatáskörben döntött a kivágásról. Volt az egészségügyi
kombinátra pályázat, de mivel ez egy vegyes központ nem tudtunk volna bevállalni a felső
lakások ablakcseréjét. A testület azonban úgy döntött, ha lesz újból pályázat a felújításra,
megpályázzuk.
Maksa Mátyás polgármester:
A kerítésnek is útban voltak a fenyők, a villanyvezetéket is sokszor rövidrezárták. Az aljegyző
két hónapot dolgozott rajta mindennek utána járt. A kerítésen belül önkormányzati tulajdon,
így Én döntöttem benne. Törvényesen történt a kivágás.
Amennyiben több kérdés nincs a közmeghallgatást bezárom, és mindenkinek jó éjszakát
kívánok.

kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:
Tóth Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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