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JEGYZŐKÖNYV
A Társulási Tanács Encs Városháza Nagytermében 2010. április 1-én
09: 00 órakor tartott üléséről
Jelen vannak:
Encs Város Önkormányzata képviseletében

Bratu László

polgármester

Abaújkér Község Önkormányzata képviseletében

Palkó József

polgármester

Csobád Község Önkormányzata képviseletében

Kiss Gyuláné

alpolgármester

Csenyéte Község Önkormányzata képviseletében

Szabó Péter

alpolgármester

Fáj Község Önkormányzata képviseletében

Broda Lajosné

polgármester

Fancsal Község Önkormányzata képviseletében

Varga István

polgármester

Felsőgagy Község Önkormányzata képviseletében

Bogoly János

polgármester

Fulókércs Község Önkormányzata képviseletében

Zoltai László

polgármester

Gagyapáti Község Önkormányzata képviseletében Rakaczki József

polgármester

Hernádbűd Község Önkormányzata képviseletében Dankó Sándor

polgármester

Hernádpetri Község Önkormányzat képviseletében Urbán János

polgármester

Ináncs Község Önkormányzata képviseletében

polgármester

Kiss Péter

Keresztéte Község Önkormányzata képviseletében Csehovics Gyula

polgármester

Krasznokvajda Község Önkormányzata képviseletében Bujnóczki Sándor

polgármester

Méra Község Önkormányzata képviseletében

polgármester

Horváth László

Novajidrány Önkormányzat képviseletében Süvegesné Sarlay Zsuzsanna

polgármester

Pere Község Önkormányzata képviseletében

polgármester

Bártfai Pál

Szalaszend Község Önkormányzata képviseletében Verpecz István

polgármester

Szászfa Község Önkormányzata Képviseletében

Sirokiné K. Erzsébet

polgármester

Szemere Község Önkormányzata képviseletében

Farkas Ferenc

polgármester

Később érkezők:

Forró Község Önkormányzata
Perecse Község Önkormányzata

Távol maradt:

Abaújalpár Község Önkormányzata
Alsógagy Község Önkormányzata
Baktakék Község Önkormányzata
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Beret Község Önkormányzata
Büttös Község Önkormányzata
Detek Község Önkormányzata
Garadna Önkormányzata
Gibárt Község Önkormányzata
Hernádszentandrás Önkormányzata
Hernádvécse Község Önkormányzata
Litka Község Önkormányzata
Kány Község Önkormányzata
Pamlény Község Önkormányzata
Pusztaradvány Község Önkormányzata

Tanácskozási joggal jelen vannak: Juhász Zsolt, Jancsó Réka, Prokop János, Bakos Tamás,
Konyor Judit, László Emese, Simon László, Szabó Attila a munkaszervezet-tagjai. Kövér
János Abaújkér település körjegyzője, Csoma Andrásné Novajidrány település körjegyzője,
Dúl Miklósné Szemere település jegyzője, Csobád település megbízott körjegyzője. Náni
József Kistérségi koordinátor. Az MSzOSz képviseletében Gulyás Mária. A HVI
képviseletében Németh Zsuzsa. A Home Reality Kft. képviseletében Tamás Károly. Az
Energo- Koncept Kft. képviseletében Nagy Gábor. A globitec- Hungary Kft. képviseletében
Rácz Viktor és Martinák Tamás. A ZemplenVill képviseletében Boros Zoltán, Balázsics
Ferenc, Molnár Gábor Zsolt.
Bratu László Társulási Tanács Elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 36
tanácstagból 20 jelen van, a kistérségben az összlakosságszám 24.691 fő, a jelenlévők által
képviselt lakosságszám 17.626 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt
megnyitja. Javasolja, hogy a Tanács a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja. A
javaslatot az ülés egyhangúan elfogadta.
A jegyzőkönyv vezetésére Jancsó Rékát, hitelesítésére Kiss Péter és Varga István
polgármestereket kéri fel.
Felkéri a Tanács tagjait az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadására, a
jegyzőkönyvvezetésre és a jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslat elfogadására.
A Társulási Tanács az ülés napirendjét, a jegyzőkönyv-vezető illetve a jegyzőkönyvi
hitelesítők személyét egyhangúan elfogadja.
Tájékoztatásul elmondja, hogy 1130-ra az ÁROP pályázatból meghívnak minden jelenlévőt
az ’Anyukám Mondta’ Étterembe.
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Napirendek:
1.) ETKT feladatellátásához kapcsolódó napirendek
a.) 2009. évi költségvetési határozat előirányzat módosítása
Előterjesztő: Bratu László
Előadó: László Emese
b.) Mozgókönyvtári tevékenység ellátásának módja, szakszerűsége a kistérségben
Előadó : Bakos Tamás Közművelődési referens
c.) Közmunka program végrehajtásának időarányos értékelése
Előadó: Juhász Zsolt Munkaszervezet vezető
d.) Közoktatási feladatok értelmezése, szervezésének, ellátásának jelenlegi
helyzete a kistérségben
Előadó: Konyor Judit közoktatási szakreferens
2.) Területfejlesztési napirendek
a.) LHH-s program időarányos feladatai, értékelése
Előterjesztő: Bratu László Elnök
b.) Az ÁROP 1.1.5/C időarányos értékelése
Előadó: Szabó Attila LHH programkoordinátor
3.) Egyebek
a.) A Társulási Tanács tagjainak bejelentései
b.) Munkaszervezet tagjainak bejelentései

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) ETKT feladatellátásához kapcsolódó napirendek
a.) 2009. évi költségvetési határozat előirányzat módosítása
Előterjesztő: Bratu László
elnök
Előadó: László Emese
Bratu László Elnök elmondja, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás tekintettel a
központilag engedélyezett előirányzatokra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Törvény 65. § (5) bekezdése, 74. § (1)-(4) bekezdése, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet 53. §-a alapján a 6/2009. (II.12.) sz.
határozat módosításáról a következő határozatot javasolja elfogadásra a Tanács számára:
A 6/2009.(II.12.) számú határozat 3-9. pontja alapján az 1-6. számú mellékletekben
részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e határozat 1-2. számú mellékletében foglaltak
szerint módosulnak.
Az előirányzatok változásának a költségvetésen történő átvezetéséről a munkaszervezet
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vezetője gondoskodik.
A Társulási Tanács és annak munkaszervezete, és az intézmények együttes 2009. évi
módosított előirányzatát az alábbi tartalommal állapítja meg:
Bevétel:

601.620 eFt

Kiadás:
Ezen belül:

601.620 eFt
személyi juttatás:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi jellegű kiadás:
átadott pénzeszköz:
általános tartalék:
felhalmozási kiadás:

82.577 eFt
24.632 eFt
138.406 eFt
311.335 eFt
11.678 eFt
25.033 eFt

Kérdezi a Társulási Tanács jelenlévő tagjait, hogy az erről szóló előterjesztést mindenki
megkapta-e.
Kérdezi László Emese ETKT gazdaságvezetőt, hogy kívánja e kiegészíteni az elhangzottakat.
László Emese Gazdaságvezető elmondja, hogy nem kívánja az elhangzottakat, illetve az
írásban a napirendhez kiküldötteket kiegészíteni.
Bratu László Elnök kérdezi Farkas Ferencet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja e
kiegészíteni az elhangzottakat, illetve az írásban kiküldötteket.
Farkas Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta az
előirányzat módosítást és azt egyhangúan jóváhagyta.
Bratu László Elnök kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban
kérdés, észrevétel van e.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az ETKT előirányzat módosítását1.
A Társulási Tanács megtárgyalta az ETKT előirányzat módosítását, és azt egyhangúan
támogatja.
Szám: 8/2010.( IV.1.) számú TT. határozat
Tárgy: 2009. évi költségvetési határozat előirányzata
módosítása
A Társulási Tanács az előterjesztés alapján, a 2010.évi költségvetési határozat előirányzat
módosítást megismerte és megtárgyalta.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2010.évi költségvetési határozat
előirányzat módosítását elfogadja.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

1

Az ETKT előirányzat módosítását a jelen Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza
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b.) Mozgókönyvtári tevékenység ellátásának módja, szakszerűsége a kistérségben
Előadó : Bakos Tamás Közművelődési
referens
Bratu László Elnök elmondja, hogy az elnökség tárgyalta a mozgókönyvtári szolgáltatást.
Ezúton szeretné a jelenlévők figyelmét felhívni, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás a
normatívát szolgáltató helyenként kapja.
Elmondja továbbá, hogy minden szolgáltató hely gondoskodjon arról, hogy a nyitvatartási
időpontok, illetve a szolgáltató hely egyéb adatai kifüggesztésre kerüljenek, mivel az
ellenőrzések során ezt is szigorúan nézik.
Kéri a szolgáltató helyekkel rendelkező településeket, hogy a hiányosságokat pótolják.
Kérdezi Bakos Tamás Közművelődési referenst, hogy a szóban elhangzott, illetve írásban
kiküldött anyagot2 kívánja e kiegészíteni.
Bakos Tamás Közművelődési referens elmondja, hogy sem az írásban kiküldött anyagot, sem
a szóban elhangzottakat nem kívánja kiegészíteni.
Bratu László kérdezi Kércsi Tibor Művelődési Ház Igazgatót, hogy a szóban elhangzott,
illetve írásban kiküldött anyagot kívánja e kiegészíteni.
Kércsi Tibor Művelődési Ház Igazgató elmondja, hogy sem az írásban kiküldött anyagot,
sem a szóban elhangzottakat nem kívánja kiegészíteni.
Bratu László kérdezi Juhász Zsolt Munkaszervezet vezetőt, hogy a szóban elhangzott, illetve
írásban kiküldött anyagot kívánja e kiegészíteni.
Juhász Zsolt Munkaszervezet vezető elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni.
Perecse település polgármestere megérkezett, így a képviselt településszám: 21, a
lakosságszám: 17.655 fő.
Bratu László Elnök kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van- e a mozgókönyvtári ellátással
kapcsolatban.
Palkó József Abaújkér település polgármestere elmondja, hogy a rendezvény támogatások
megemelését kéri, mert a településen a falunap mellett, majális és a Simándy Emlékház
területén megrendezésre kerülő műsoros est is van.
Elmondja továbbá, hogy a falu tulajdonában lévő mozgatható színpadot a kistérség bármely
településének rendelkezésére bocsátja, ingyen.
Bratu László elnök kéri Juhász Zsolt Munkaszervezet vezetőt, hogy tekintsék át, hogy
Abaújkér településnek milyen lehetőségei vannak. Kéri, hogy a Munkaszervezet a következő
Tanácsülésre adjon választ a támogatás megemelésével kapcsolatban.

2

A Mozgókönyvtári beszámoló a jelen Jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi
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c.) Közmunka program végrehajtásának időarányos értékelése
Előadó: Juhász Zsolt
Munkaszervezet vezető
Bratu László Elnök elmondja, hogy vásár után okos a paraszt. A közmunkaprogram
keretében kötöttek konzorciumot több kistérséggel, először és utoljára. A konzorciumban a
gesztorságot Szerencs látja el. Szerencs város miatt kiszolgáltatottnak érzik magukat, ráadásul
a gesztor többletköltséget hárít az Encsi Kistérségre, többek között az ÁFÁ-t is.
Elmondja továbbá, hogy az eddigi közmunkaprogramoknál nem volt a kezük megkötve, így
olyan személyeket tudtak alkalmazni, akik már kipróbált emberek és korábban már
bizonyítottak. Erre ebben a közmunka programban nem volt lehetőség.
A közmunka program támogatásának több feltétele volt, egyebek között az, hogy csak roma
származásúak vehetnek részt benne, továbbá, az alkalmazott személyeknek RÁT-osnak kell
lenniük.
Elmondja továbbá, hogy ebben a negyedévben sok RÁT-ost tudtak alkalmazni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Encs városnak 100-150 embert kell felvennie a
közmunkaprogramba, annak érdekében, hogy az átlaglétszámnak megfeleljen.
Elmondja, hogy a rendszert le lehetett volna egyszerűsíteni, de az is előfordulhat, hogy a
választásokat követően ez meg is szűnik.
Juhász Zsolt Munkaszervezet vezető elmondja, hogy az érintettek részére egy megállapodást
készített, hogy az önerő befizetéséről bizonylat legyen. A Kistérség Szerencs részére az önerőt
átutalta.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere elmondja, hogy egyetért az eddig
elmondottakkal. Javasolja, hogy tegyenek jelzéseket a közútkezelő, a vizesek és az
erdőgazdálkodó felé, hogy a közmunkában alkalmazott személyeket alkalmazzák és tegyék
rendbe az utakat, erdőket, vízfolyásokat hiszen nagyon rossz állapotban vannak.
Bratu László Elnök elmondja, hogy tegnap volt a Közmunkatanács ülése. Itt 5,5 milliárd Ft.ot fogadtak el. A közmunka program tevékenységét kiterjesztették a közútra és vállalkozókra
is. A vállalkozásban végezhető közmunka elsősorban az erdőgazdálkodási tevékenységet
jelenti.
Forró település polgármestere megérkezett, így a képviselt településszám: 22, a lakosságszám:
20.297 fő.
Elmondja továbbá, hogy számukra a közutak és Bélus- völgy a fontos.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere elmondja, hogy az erdészeteknél több10 e.
km3 fa fekszik az erdőkben.
Elmondja, hogy szakmailag azt gondolja, hogy a kidőlt fát nem kellene otthagyni, hiszen
ilyen esetben a fertőzésveszély fennáll. A közmunkaprogram során ezen fákat ingyen és
bérmentve ki lehetne takarítani.
Bratu László Elnök elmondja, hogy egy 30-40 hektáros erdőnél nem biztos, hogy az
előzőeket végre lehet hajtani. Az erdészetek eddig nem csinálták, mert a területek tisztítására
uniós pénzeket tudtak igénybe venni.
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Elmondja továbbá, hogy tapasztalta, hogy a tisztításban dolgozók a kitisztított anyagot
hazavihették.
Süvegesné Sarlay Zsuzsanna Novajidrány település polgármestere elmondja, hogy a
szerencsi közmunkaprogram megállapodásával kapcsolatban aggályai vannak. A
Megállapodás arról szó, hogy a munkaanyagot, illetve az ÁFÁ-t biztosítják, de mindkettőt, az
önkormányzatok állták.
Szerencs város a pénzt felveszi, de nem minden esetben osztja le.
Juhász Zsolt Munkaszervezet vezető elmondja, hogy Szerencs várossal még lesz egyeztetés a
tárgyban.
Bratu László Elnök elmondja, hogy 9 M Ft-ot vesz fel Szerencs az egyéb kiadásokra.
Elmondja továbbá, hogy ez a kiszolgáltatottság nem tetszik neki.
Csoma Andrásné Novajidárny település körjegyzője elmondja, hogy a konzorciumi
megállapodás is hagy kívánni valókat maga után.
Bratu László Elnök kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van- e a napirenddel
kapcsolatban.
További kérdés, észrevétel hiányában rátérnek a következő napirendre.

d.) Közoktatási feladatok értelmezése, szervezésének, ellátásának jelenlegi
helyzete a kistérségben
Előadó: Konyor Judit közoktatási
szakreferens
Bratu László Elnök elmondja, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalta a közoktatás
helyzetét3 a kistérségben, ezért felkéri Rakaczki Józsefet, Gagyapáti település polgármesterét,
hogy tartsa meg beszámolóját a napirenddel kapcsolatban.
Rakaczki József Gagyapáti település polgármestere elmondja, hogy az Oktatási Bizottság
megtárgyalta a közoktatási feladatok ellátást. A beszámolóból 3 fő területet emel ki:
-

Tanügyi Igaztatás
Szakszolgáltatás
Szakmai szolgáltatás

A Bizottság megállapította, hogy eredményes munka folyik. Az oktatási feladatokat a két
kistérségben a két szakreferens fogja össze. Ezúton szeretné köszönetét kifejezni a két
szakreferensnek a munkájáért. A munkájuk az Intézmények napi munkájában elengedhetetlen.
Az Oktatási Bizottság ezúton köszöni a Társulási Tanácsnak, hogy a költségvetés
elfogadásánál az 5%-ot biztosította a szolgáltatásra.
Az Oktatási Bizottság megállapította továbbá, hogy a feladatellátás a törvényeknek megfelelő.
3

Közoktatási feladatok értelmezése, szervezésének, ellátásának jelenlegi helyzete a kistérségben a jelen Jegyzőkönyv 3. számú melléklete
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Bratu László Elnök köszöni Rakaczki József Oktatási Bizottság elnökének tájékoztatóját. A
normatíva emelkedésének köszönhető, hogy a korábbi 8,2%-os támogatás helyett 5% lett a
támogatás. A jövőre nézve reménykedik a normatíva emelkedésében, mivel így egyre
kevesebb támogatásra szorul a szolgáltatás.
Elmondja továbbá, hogy reméli az oktatási, szociális ellátás normatíváinak emelkedését.
Kérdezi Konyor Judit szakreferenst, hogy kívánja e kiegészíteni az elhangzottakat.
Konyor Judit szakreferens elmondja, hogy 2010-ben a kistérségi oktatási tervet felül kell
vizsgálni. Ezúton kéri a települések együttműködését ebben, hiszen a normatíva igényléshez
ez elengedhetetlen.
Elmondja továbbá, hogy az LHH-ba keretében a TIOP 1.2.5. pályázat, melynek címe az
„Encsi Kistérség 5 mikrotérségében a minőségi nevelés és oktatás feltételeinek megteremtése
a modern digitális és interaktív táblák beszerzésével”, a minap szóban értesítették, hogy ez a
pályázat nyert. Reméli, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzést nyárra eltudják kezdeni.
Bratu László Elnök köszöni a kiegészítést.
Bújnóczki Sándor Krasznokvajda település polgármestere kérdezi, hogy az úszásoktatással
kapcsolatban a települések mikor értesülnek.
Bratu László Elnök elmondja, hogy még a hét elején egyeztettek a sportcsarnok
Igazgatójával, hogy a távol fekvő települések tudjanak délután menni az úszásoktatásra.
Elmondja továbbá, Juhász Zsolt Munkaszervezet vezető és Konyor Judit szakreferens az ezzel
kapcsolatos tervet elkészíti.
Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatos további kérdés, észrevétel van-e.
További kérdés, észrevétel hiányában rátérnek a következő napirendre.

3.) Területfejlesztési napirendek
a.) LHH-s program időarányos feladatai, értékelése
Előterjesztő: Bratu László Elnök
Bratu László Elnök elmondja, hogy az LHH-ról csak pozitív dolgokat tud elmondani.
Azonban két sarkalatos terület van, ebből az egyik nagy megoldást nyújtana.
A krasznokvajdai iskola az egyik sarkalatos kérdés. A pályázat bizonyos feltételek vállalása
esetén nyertes lehet.
A nagy veszteség Detek szikvízüzeme, mivel a megadott határidőre a pályázat nem került
benyújtásra.
Sajnálattal mondja, hogy ezen a Tanácsülésen nincsenek jelen azok, akik az ügyet
képviselnék. Abaúj hitt abban, hogy az üzemet meg tudják valósítani.
A határidő elmulasztása azt jelenti, hogy ezen összegre a mostani kiírás alapján a 2.
fordulóban lehet pályázni. De ezek maradék pénzek lesznek.
Elmondja továbbá, hogy elég nagy súlyú az ináncsi és mérai pályázat. Előre nem tudják, hogy
a 2. fordulóban mennyit tudnak kivenni. Amennyiben a pályázatok kiírásra kerülnek fogják
tudni az összegeket. Egy biztos, hogy csak fejlesztésre, illetve új beruházására mehet.
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A többi pályázat jól halad, de az előbb elhangzottakra nem számítottak.
Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van e napirenddel kapcsolatban.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere segítséget kér. Elmondja, hogy ígéretet
kapott arra, hogy a települések rossz minőségi útjain javítani fognak. Elmondja, hogy az
iskola felé vezető út felújítására lenne a legnagyobb szükség, hiszen olyan kátyúk vannak
benne, hogy egy vemhes koca eltűnhetne benne.
Kérdezi, hogy a kistérség támogatná e ezen út felújítását, hiszen az iskolába a gyerekek
szállítása ilyen formában nehézséget jelent.
Bratu László Elnök elmondja, hogy a legnagyobb probléma, hogy semmilyen útfelújítást az
LHH-ba nem lehet bevinni. Baktakék- Forró útfelújítására a közútkezelő pályázott. Továbbá
uniós útfelújításra lehetett pályázni, de ez is csak járdára vonatkozik. Ilyen pályázata volt
Novajidránynak.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere elmondja, hogy még annyit tud segíteni a
településén, hogy a közmunkásokkal megcsináltatja.
Bratu László Elnök kéri Juhász Zsolt Munkaszervezet vezetőt és Dojcsák Mihályt, a műszaki
iroda dolgozóját, hogy mérjék fel mennyire van nagy szükség az útfelújításra.
Kiss Péter Ináncs település polgármestere elmondja, hogy az ináncsi pályázat nagyon jól
halad az LHH-ba. A támogatási szerződést már megkötötték. Ezúton szeretné a Társulási
Tanácsnak megköszönni, hogy támogatták a projektet.
Bratu László elnök elmondja, hogy megoldódni látszik a mérai probléma. A problémát az
okozta, hogy a hivatal felújítását nem tudták a településen a megfelelő ütemben elkezdeni,
ennek oka a református templom közelsége. A műemlékvédelem ásatást rendelt el a hivatal
udvarán. Első körben a települési önkormányzatnak 260 E Ft-ot kellett fizetnie, majd az ásatás
2 M Ft-ba került volna. A régészeti munkatársak végül úgy döntöttek, hogy nem kell tüzetes
kutatást végezniük a területen.
Kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e.
Kérdés, észrevétel hiányában rátérnek a következő napirendi pontban.
b.) Az ÁROP 1.1.5/C időarányos értékelése
Előadó: Szabó Attila LHH
programkoordinátor
Bratu László Elnök kérdezi Szabó Attila programkoordinátort, hogy kívánja e kiegészíteni az
írásban kiküldött ÁROP időarányos értékelését4.
Szabó Attila Programkoordinátor elmondja, hogy az ÁROP-ban maradt pénzt már csak
konferencia megrendezésére lehet felhasználni.
Bratu László Elnök kérdezi, hogy mi lesz a pénzzel, ha nem szerveznek konferenciát.
Szabó Attila Programkoordinátor elmondja, hogy ebben az esetben a pénz az ÁROP-ban
4

Az Időarányos értékelés a jelen Jegyzőkönyv 4. számú melléklete
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marad.
Bratu László Elnök kérdezi Szabó Attila Programkoordinátort, hogy mikor van a határideje
az ÁROP-nak.
Szabó Attila Programkoordinátor elmondja, hogy a határidő 2010. szeptember 30.
Bratu László Elnök javasolja, hogy ebben az esetben tartsanak egy cikluszáró rendezvényt,
melyet a pályázatban el lehetne számolni, hiszen egy ilyen jellegű rendezvény egyébként is
tervben volt.
Kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e.
Kérdés, észrevétel hiányában rátérnek a következő napirendi pontban.

3.) Egyebek
a.) A Társulási Tanács tagjainak bejelentései
Rakaczki Zoltán Forró település polgármestere kérdezi, hogy a térfigyelő rendszer
kiépítésére korábban nyertek pénzt. Kérdezi Bratu László Elnököt, hogy ennek a kiépítése
hogy áll.
Bratu László Elnök elmondja, hogy szakértőt kellett kérni, hiszen a rendszer kiépítésével
kapcsolatban személyiségi jogokat érintő problémák merültek fel. A térfigyelő által készített
anyagot csak rendőri szervezet nézhet vissza. A menete úgy zajlana, hogy mindenképpen
kellene egy személy településenként, aki a felvételeket elviszi a rendőrségre kikódoltatni.
Elmondja továbbá, hogy kezdeményezték azt, hogy település őrök figyeljék a kamerák
működését és ők nézzék vissza a felvételeket.
Mindezek ellenére a rendszert ki kell építeni, arra azonban a rendszer kiépítésénél
figyelemmel kell lenni, hogy a megállapodás a lehető legjobban legyen megkötve, hiszen
tudomása van arról, hogy sok kiépített rendszer úgy bukott meg, hogy a megállapodásban
nem kérték a folyamatos karbantartást.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere elmondja, hogy Hernádpetri és
Pusztaradvány a Munkaügyi Központtól azt az információt kapta, hogy a közel jövőben
indítanak egy biztonsági őr képzést.
Bratu László Elnök elmondja, hogy a mai Tanácsülés végén tájékoztatók lesznek, melynek az
egyik része a térfigyelő rendszer kiépítéséről fog szólni. Kéri Zoltai László polgármester urat,
hogy ezen kérdését a cég képviselőinek tegye fel.
Elmondja továbbá, hogy időközben megjelent a KEOP-os energiaprogram. Sok település még
mindig a gázfűtést használja az intézményei fűtésére. Olcsóbb lenne a pellet használata. Ez
pályázat formájában megvalósítható lenne egy megfelelő kistérségi elképzelés keretében. A
pályázat 100%-os támogatottságú és két fordulós. Ezáltal az Intézményeket biomasszával
lehetne működtetni.
A fűtésrendszer korszerűsítése esetében jó példák vannak előttük. A tapasztalatokból kiderül,
hogy az energia megtakarítás majd 40%-os.
Elmondja továbbá, hogy az Idősügyi Tanács megtartotta a soron következő ülését és a 2010
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évi Munkatervét elfogadta. A mai ülésen tagfelvételt kezdeményezett, melynek során
felvételre kerültek Ináncs és Szemere települések.
Felkéri Lipták Lászlónét, a Kistérségi Idősügyi Tanács elnökségi tagját, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Lipták Lászlóné a Kistérségi Idősügyi Tanács elnökségi tagja elmondja, hogy a múlt héten
meghívást kapott egy időseket érintő konferenciára, mely a Parlamentben került
megrendezésre, melyet dr. Katona Béla az Országgyűlés elnöke nyitott meg és beszédet
mondott Korózs Lajos Államtitkár. Borsod- Abaúj- Zemplén megyéből 10 fő kapott
meghívást a rendezvényre. Összességében mintegy 600 fő vett részt a konferencián.
Bratu László Elnök kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van -e a témával kapcsolatban.
Kérdés észrevétel hiányában elmondja, hogy a polgárőr szervezet éves támogatása újra
napirenden van. Ezt az elnökség megtárgyalta és a tavalyi összeghez hasonlóan javasolja a
polgárőr szervezet támogatását, azaz 30 E Ft-ba.
Javasolja a Társulási Tanács tagjainak, hogy ezen összeget fogadják el és történjen ez a
zavartalan működés érdekében.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere elmondja, hogy a polgárőrséget a Tanács
már évek óta támogatja, de a részükről még egy köszönet sem hangzott el a Tanács felé. A
polgárőrség szervezet országos szinten 80 E fős.
Elmondja továbbá, hogy neki önkormányzati polgárőri szervezet van. A politikának pedig el
kellene döntenie, hogy milyen jogosítványokkal látja el a polgárőrséget.
Bratu László Elnök javasolja, hogy hívják meg a polgárőrszervezet képviselőjét és az
elhangzott kérdéseket fel lehet neki tenni.
Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van e a témával kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a polgárőr szervezet támogatását.
A Társulási Tanács megtárgyalta a polgárőr szervezet támogatását, és azt egyhangúan
támogatja.
Szám: 9/2010.( IV.1.) számú TT. határozat
Tárgy: Polgárőr szervezet támogatása
A Társulási Tanács megtárgyalta a polgárőr szervezet támogatását, és azt egyhangúan havi 30
E Ft-ban állapítja meg.
S egyben felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az erről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal
Bratu László Elnök elmondja, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásnak lehetősége van
egy főt delegálni a Vízgazdálkodási Társulat Küldött Közgyűlésébe.
Az elnökség ezt megtárgyalta és Bogoly János Felsőgagy település polgármesterét delegálja.
Elmondja, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás területe 3 felé van szakítva
vízgazdálkodási szempontból.
’A’- Hernád
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’B’- Vadász patak
’C’- önkormányzati kezelésbe utalt területek.
Kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy a delegált személyre van -e egyéb javaslatuk.
Urbán János Hernádpetri település polgármestere elmondja, hogy Vízgazdálkodási
Társulatot mindenképpen kellett szervezni, azonban ennek tagjai az önkormányzatok illetve
magánszemélyek. Nem érti, hogy a Kistérségből minek kell delegálni még valakit.
Bratu László Elnök elmondja, hogy a Vízgazdálkodási Társulat feladata, hogy az árkokat
illetve vízfolyásokat karban tartsa.
Urbán János Hernádpetri település polgármestere elmondja, hogy a vízügyi társulások a
karbantartási feladatokra pályázat útján nyerik az összegeket.
Bratu László Elnök elmondja, hogy mindegy, hogy út vagy vizes árok. Érdekeltségi
hozzájárulást mindenkinek fizetni kell.
Kérdezi a Társulási Tanács jelenlévő tagjait, hogy támogatják e, hogy Bogoly János képviselje
a Kistérséget a Vízgazdálkodási Társulat Küldött Közgyűlésében.
A Társulási Tanács megtárgyalta a javaslatot és egy tartózkodás mellett 99,0%-al elfogadta,
hogy Bogoly János képviselje a Vízgazdálkodási Társulat Küldött Közgyűlésében a Társulási
Tanácsot.
Bratu László Elnök felkéri Náni József Kistérségi koordinátort, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Náni József Kistérségi koordinátor megtartotta beszámolóját az LHH-s projektek
aktualitásairól.
Bratu László Elnök köszöni Náni József tájékoztatását. Ezúton kéri azon településeket, akik
az Egészségnevelő pályázatban felhasználandó kérdőívet még nem küldték el, azok tegyék
meg, amennyiben nem teszik, akkor nem tudják őket figyelembe venni a pályázat során.
Felkéri Konyor Judit szakreferenst, hogy ismertesse azon települések névsorát, akik nem
küldték be a pályázathoz szükséges kérdőívet.
Konyor Judit Szakreferens ismerteti a településeket: Alsógagy; Baktakék; Beret; Detek;
Felsőgagy; Forró; Gagyapáti; Hernádpetri; Hernádvécse; Keresztéte; Novajidrány; Encshiányos-; Pamlény; Pusztaradvány;
Bratu László Elnök megköszöni Konyor Judit szakreferens ismertetését és elmondja, hogy
Szepsi- Szemere- Gibárt települések kerékpár útjainak kiépítése folyamatban van. Ez több
Kistérségi települést is érintetne. Ráadásul jelentős turisztikai forgalom lebonyolítására lenne
képes a kerékpárút.
A projektben érintett 6 önkormányzat szeretné, ha a Kistérség támogatná a pályázatot.
Kéri a Társulási Tanács tagjainak javaslatait, az összegre vonatkozóan.
Verpecz István Szalaszend település polgármestere javasolja, hogy 1 M Ft-ban legyen
megállapítva az összeg.
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Bratu László Elnök elmondja, hogy ebben az esetben a költségvetést meg kell nézni, mivel
ez nem volt költségvetési tárgyalás. Ezt külön költségvetési tárgyalás lesz.
Kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy további kérdés, észrevétel van e témával
kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az INTERREG kerékpár út támogatását.
A Társulási Tanács megtárgyalta az INTERREG kerékpár út támogatását és azt 1
tartózkodással a jelenlévő Tanácstagok 92.77%-os arányban támogatja.
Szám: 10/2010.( IV.1.) számú TT. határozat
Tárgy: INTERREG-es kerékpárút önerejének
támogatása
A Társulási Tanács a Verpecz István polgármester, elnökségi tag szóbeli javaslata alapján
elfogadta, hogy a Kistérség területén áthaladó nemzetközi kerékpárút előkészítésének,
tanulmánytervének, engedélyes tervének megvalósításához megnyert INTERREG- es
pályázat önerejéhez 1 M Ft-al járuljon hozzá.
A fennmaradó részt pedig az érintett önkormányzatok egyenlő arányban viseljék.
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal
Bratu László Elnök kérdezi a Társulási Tanács jelenlévő tagjait, hogy egyéb kérdés,
bejelentés van e a Tanács tagjai részéről.
Sirokiné Kőszegi Erzsébet Szászfa település polgármestere, elnökségi tag javasolja, hogy a
Kistérség Tanácsa és dolgozói szervezzenek közös kirándulást Erdélybe a négyéves ciklus
végéhez közeledve, annak méltó lezárására.
Bratu László Elnök javasolja, hogy a Kistérség Munkaszervezetének dolgozója Konyor Judit
nézzen utána, hogy a 3-4 napos erdélyi kirándulásnak milyen költségvonzata lenne. Tudja,
hogy a Kistérség buszai ilyen hosszú távra kényelmetlenek lennének.
Konyor Judit Közoktatási szakreferens elmondja, hogy az első szempont, amit vizsgálni kell,
hogy van e érdeklődés a Kirándulás iránt.
Zoltai László Fulókércs település polgármestere javasolja Kárpátalját úti célként. Javasolja
többek között az Ungvári Egyetem kollégiumi szállásait, illetve történelmi vidékét. Ebben
segítséget tud adni.
Bratu László Elnök elmondja, hogy két úti cél között választhatnak eztán, mégpedig Erdély
és Kárpátalja.
Kiss Péter Ináncs település polgármestere javasolja, hogy mindkét úti célt Konyor Judit
szakreferens vizsgálja meg.
Bratu László Elnök Kérdezi a Társulási Tanács jelenlévő tagjait, hogy kérdés, észrevétel,
javaslat van e a témával kapcsolatban.
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Kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a kezdeményezést.
A Társulási Tanács megtárgyalta Sirokiné Kőszegi Erzsébet, Szászfa település
polgármesterének, elnökségi tagnak cikluszáró kirándulásra tett javaslatát és azt a Társulási
Tanács egyhangúan támogatja.
Kérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy egyéb kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e.
Kérdés, észrevétel hiányában lezárja a Társulási Tanács ülést és a konferencia kezdetét veszi.
b.) Munkaszervezet tagjainak bejelentései
Bratu László Elnök felkéri Tamás Károlyt a Home Reality Kft. képviselőjét és Nagy Gábort
az Energo- Koncept Kft. képviselőjét, hogy tartsa meg tájékoztatójukat.
Tamás Károly a Home Reality Kft. képviselője és Nagy Gábort az Energo- Koncept Kft.
képviselője megtartotta tájékoztatójukat.
Bratu László Elnök felkéri a Globitec- Hungary Kft. képviselőit Rácz Viktort és Martinák
Tamást, hogy tartsák meg tájékoztatójukat.
A Globitec- Hungary Kft. képviselői Rácz Viktor és Martinák Tamás megtartották
tájékoztatójukat.
Bratu László Elnök felkéri a ZemplénVill képviselőit, Boros Zoltánt, Balázsics Ferencet és
Molnár Gábor Zsoltot, hogy tartsák meg tájékoztatójukat.
A ZemplénVill képviselői Boros Zoltán, Balázsics Ference és Molnár Gábor Zsolt
megtartották tájékoztatójukat.
Bratu László Elnök köszöni a cégek tájékoztatóját és elmondja, hogy a Társulási
Tanácsülésen jelenlévőket várják egy ebédre az ’Anyukám Mondta’ Étterembe.
Több tárgy nem lévén az Elnök az ülést berekeszti.
K.m.f.
Bratu László
elnök

Jancsó Réka
jegyzőkönyv-vezető

Kiss Péter
hitelesítő

Varga István
hitelesítő
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