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JEGYZŐKÖNYV
A Társulási Tanács Encs Városháza Nagytermében 2010. szeptember 14-én
10: 00 órakor tartott üléséről
Jelen vannak:
Encs Város Önkormányzata képviseletében

Bratu László

polgármester

Csenyéte Község Önkormányzata képviseletében

Szabó Péter

alpolgármester

Csobád Község Önkormányzata képviseletében

Bukovenszki István

polgármester

Fáj Község Önkormányzata képviseletében

Broda Lajosné

polgármester

Fancsal Község Önkormányzata képviseletében

Varga István

polgármester

Felsőgagy Község Önkormányzata képviseletében

Bogoly János

polgármester

Forró Község Önkormányzata képviseletében

Rakaczi Zoltán

polgármester

Fulókércs Község Önkormányzata képviseletében

Zoltai László

polgármester

Gagyapáti Község Önkormányzata képviseletében

Rakaczki József

polgármester

Garadna Község Önkormányzata képviseletében

Abkorovics László

polgármester

Hernádbűd Község Önkormányzata képviseletében

Dankó Sándor

polgármester

Hernádpetri Község Önkormányzat képviseletében

Urbán János

polgármester

Hernádszentandrás Község Önkormányzata képviseletében Üveges Gábor

polgármester

Ináncs Község Önkormányzata képviseletében

Kiss Péter

polgármester

Kány Község Önkormányzata képviseletében

Vaszily Gyula

polgármester

Krasznokvajda Község Önkormányzata képviseletében

Bujnóczki Sándor

polgármester

Litka Község Önkormányzata képviseletében

Kardos József

polgármester

Méra Község Önkormányzata képviseletében

Horváth László

polgármester

Novajidrány Község Önkormányzat képviseletében

Süvegesné Sarlay Zsuzsanna polgármester

Pere Község Önkormányzata képviseletében

Bártfai Pál

polgármester

Szalaszend Község Önkormányzata képviseletében

Verpecz István

polgármester

Szászfa Község Önkormányzata Képviseletében

Sirokiné K. Erzsébet polgármester

Szemere Község Önkormányzata képviseletében

Farkas Ferenc

Távol maradt:
Abaújkér Község Önkormányzata
Abaújalpár Község Önkormányzata
Alsógagy Község Önkormányzata

polgármester
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Baktakék Község Önkormányzata
Beret Község Önkormányzata
Büttös Község Önkormányzata
Detek Község Önkormányzata
Gibárt Község Önkormányzata
Hernádvécse Község Önkormányzata
Keresztéte Község Önkormányzata
Pamlény Község Önkormányzata
Perecse Község Önkormányzata
Pusztaradvány Község Önkormányzata

Tanácskozási joggal jelen vannak: Konyor Judit, Bodnárné Király Erzsébet, László Emese,
Gulyás Ádám, Prokop János, Szabó Attila, Simon László, Kandik Balázs, Bedzsó Anita a
munkaszervezet tagjai.
Bratu László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 36 tanácstagból 23 jelen
van, a kistérségben az összlakosságszám 24.691fő, a jelenlévők által képviselt lakosságszám
20.593 fő. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és megnyitja azt.
A jegyzőkönyv vezetésére Bedzsó Anitát, hitelesítésére Horváth László és Bukovenszki 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.
Napirendek:
1.) A Társulás költségvetési határozatának előirányzat módosítása
Előterjesztő: Bratu László elnök
Szóbeli kiegészítés: László Emese gazdaságvezető
2.)AZ ETKT féléves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Bratu László elnök
Szóbeli kiegészítés: László Emese gazdaságvezető
3.) Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási és Esélyegyenlőségi
intézkedési tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Bratu László elnök
Szóbeli kiegészítés: Konyor Judit, Bodnárné Király Erzsébet szakreferensek
4.) Egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) napirendi pont - A Társulás költségvetési határozatának előirányzat módosítása
Bratu László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tegnap megtárgyalta az 1.
napirendi pontot. Kéri Farkas Ferencet, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy adjon
tájékoztatást a bizottsági ülésről.
Farkas Ferenc a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy megtárgyalták az 1.-2.
napirendi pontot és elfogadásra javasolják.
Bratu László az 1. napirendi ponttal kapcsolatban kérdezi, hogy a készítő kíván e
szóbeli kiegészítést tenni.
László Emese gazdaságvezető elmondja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Bratu László elnök kéri a TT tagokat, hogy aki egyetért a 2010. évi költségvetés
előirányzat módosításával az kézfelnyújtással szavazzon.
A Társulási Tanács megtárgyalta a 2010. évi költségvetés előirányzat módosítását és azt
egyhangúlag elfogadja.
Szám:
Tárgy:

21/2010. (IX. 14.) sz. határozat
A Társulás költségvetési határozatának előirányzat
módosítása

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás költségvetési
határozatának előirányzat módosítása előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

TT elnöke
2010. szeptember 14.

2.) napirendi pont - Az ETKT féléves beszámolójának elfogadása
Bratu László elnök kérdezi, hogy a 2. napirendi ponttal, a féléves beszámolóval
kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, javaslata van-e?
Kérdés, észrevétel hiányában elfogadásra javasolja a 2. napirendi pontot. Kéri, hogy aki
a 2. napirendi pontban tárgyalt féléves beszámolóval egyetért, az kézfelnyújtással
jelezze.
A Társulási Tanács megtárgyalta a 2010. évi költségvetés előirányzat módosítását és azt
egyhangúlag elfogadja.
Szám:
Tárgy:

22/2010. (IX. 14.) sz. határozat
Az ETKT féléves beszámolójának elfogadása
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Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az ETKT féléves
beszámolójának elfogadása előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

TT elnöke
2010. szeptember 14.

3.) napirendi pont - Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási és
Esélyegyenlőségi intézkedési tervének felülvizsgálata
Bratu László elnök felkéri Konyor Judit szakreferens asszonyt, hogy adjon röviden
tájékoztatást a jelenlévőknek a 3. napirendi pontban tárgyalt Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási és Esélyegyenlőségi intézkedési tervének felülvizsgálatáról a
szükséges elemek kiemelésével.
Konyor Judit szakreferens elmondja, hogy 10 percet kapott Bratu László elnök úrtól a
beszámoló előadására. Előadja beszámolóját.1
Bratu László elnök felkéri az Oktatási Bizottság elnökét, Rakaczki Józsefet, hogy adjon
tájékoztatás a Bizottsági ülésről.
Rakaczki József az Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy hatalmas munkát végzett
Konyor Judit és Bodnárné Király Erzsébet a 250 oldalnyi anyag rögzítésével, és ebből
mondott el Konyor Judit 10 percnyi összegzést. Sok elemezés, összehasonlítás, pozitív és
negatív gondolat található a 2008-2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan ebben a
dokumentumban.
Javaslatokat, ajánlásokat fogalmazott meg az intézkedési terv, amit az Oktatási Bizottság
is megtárgyalt.
Szeretné megköszönni a munkáját Konyor Juditnak és Bodnárné Király Erzsébetnek,
mert segítették a 36 település munkáját.
Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja az Encsi Többcélú
Kistérségi Társulás Közoktatási és Esélyegyenlőségi intézkedési terv elfogadását.
Bratu László elnök kéri a TT tagokat, hogy aki egyetért az Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási és Esélyegyenlőségi intézkedési tervének felülvizsgálatával az
kézfelnyújtással szavazzon.
A Társulási Tanács megtárgyalta az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási és
Esélyegyenlőségi intézkedési tervének és azt egyhangúlag elfogadja.
Szám:
Tárgy:

23/2010. (IX. 14.) sz. határozat
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási és
Esélyegyenlőségi intézkedési tervének felülvizsgálata

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási és Esélyegyenlőségi intézkedési tervének felülvizsgálatát
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:
1

1.sz. melléklet

TT elnöke
2010. szeptember 14.
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Bratu László elnök megköszöni Konyor Judit szakreferens asszony beszámolóját,
továbbá meg kell köszönnie a felülvizsgálatot a referenseknek - akár a 2008-as akár a
mostanit.
Továbbá elmondja, hogy Encsen a nagy gyereklétszám miatt van szükség az oktatási
referensekre, mert nem tudják ellátni a feladatokat egyedül, kell a segítség.
Egyebek:
Bratu László elnök felkéri Polgári Ritát, hogy tájékoztassa a tanácsot az LHH-s
pályázatokról.
Polgári Rita tájékoztatja a Tanácsot, hogy Krasznokvajda Iskola és Pere Óvoda
pályázatát nem fogadták el a demográfiai adatok miatt, Szalaszend-Forró aláírta a
szerződést, Garadna, Ináncs nemsokára aláírja, Baktakék már aláírta.
A gazdasági telephely fejlesztési pályázat, ami a vállalkozókat érinti jövő héten aláírható.
Az orvosi rendelői pályázat újbóli kiírását tervezik, amit majd Szalaszend újból beadhat.
Megköszöni az oktatási referensek által készítet táblázatokat.
Bratu László elnök felkéri Polgári Ritát, hogy a szennyvízprojektről is adjon
tájékoztatást.
Polgári Rita elmondja, hogy Novajidrány nemsokára aláírja a szerződést, Szalaszend,
Baktakék, Garadna benyújtotta a pályázatot. Garadna pályázata problémásabb, mivel
több támogatást igényeltek, mint amiről a keretösszeg szólt.
Bratu László elnök elmondta, hogy a deteki ásványvíz palackozó üzem létesítéséről
szóló 300.000.000 Ft-ot a kistérség elveszítette, az összeg a közös nagykeretbe került,
mivel a pályázat többszöri felszólítás után sem került benyújtásra.
Bratu László elnök felkéri Prokop Jánost, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésének
folyamatáról adjon tájékoztatást.
Prokop János elmondja, hogy elindult a kivitelezés, amit október 8-ig be kell fejezni, de
valószínű, hogy befejezik szeptember végére a térfigyelő rendszerek kiépítését a 19
településen.
Bratu László elnök megköszöni Prokop János beszámolóját.
Elmondja, hogy valamennyi települést felkerestek a munkaszervezet tagjai, hogy ki
milyen kártyával tudja üzemeltetni (20-as, 30-as, 70-es) a rendszert. A térfigyelő
rendszer kiépítésének van anyagi vonzata az ETKT felé az önkormányzatoknak, az
érintett településeknek vállalniuk kell az önerőt. 19 településnek meg kell egyeznie az
önerő tekintetében.
A kamerákat az esélyegyenlőség és az adatvédelem betartásával kell működtetni. Lesz
egy adathordozó, amin nyomon követhetők egy-egy bűncselekmény után a bizonyítékok,
amennyiben meg tudják majd őrizni, és nem lesznek rongálások.
Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a térfigyelő rendszer
kiépítésében érintett települések önerő befizetéséről.
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A Társulás Tanács tagok egyhangúlag megszavazták az önerő befizetésére tett javaslatot
az érintett településekre vonatkozóan és azt támogatják.
Szám:
Tárgy:

24/2010. (IX. 14.) sz. határozat
A térfigyelő rendszer kiépítésében érintett települések önerő
befizetése

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a térfigyelő rendszer
kiépítésében érintett települések önerő befizetését megtárgyalta és azt egyhangúlag
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

TT elnöke
2010. október 8.

Urbán János elmondja, hogy az utcanév jelző táblákról és az üdvözlő táblákról a betűk,
feliratok leváltak. Kérdezi, hogy mikor lesznek ezek kijavítva.
Továbbá kérdezi még, hogy mi lesz azokkal a kistelepülésekkel, akiknek nincs
intézményük, zsáktelepülések, magukra vannak hagyva. Kik mennek el, kik maradnak?
Az értelmesebbek elmennek, de mi lesz azokkal, akik nem végzik el a 8. osztályt, nincs
az oktatásban iskolakert.
Mi lesz velük?
A térfigyelő rendszer kiépítését megszavaztuk, de abból se részesült mindenki, sok kis
település kimaradt ebből is.
Bratu László elnök úgy gondolja, hogy a Társulás mindig is foglalkozott ezekkel a
kérdésekkel, de a helyi vezetőknek kell megtenni mindent, hogy legyen lehetőség
változtatni. A mi esetünk eltérő az országos átlagtól. Maholnap az iskolában nincs csak
cigánygyerek. Az esperes úr korábban elmondta, hogy az encsi református templomnak
adnak 2 harangot. Kérdeztem, hogy mi van a másik haranggal. Erre elmondta esperes úr,
hogy a csenyétei egyház úgy döntött, hogy ideadja a harangot, hogy legalább ez
maradjon meg a templomból.
Minek ölünk bele ennyi pénzt az oktatásba. Elmondja, hogy igyekeznek mindent
megtenni azokért a fiatalokért, akik visszajönnek Abaújba, de egyre kevesebb ez a
létszám, máshol jobban tudnak érvényesülni, jobb egzisztenciát tudnak maguknak
teremteni.
A 36 Társulási Tanács tagból 16-20 fő azért tud eljönni, mert főállású polgármester. Ha
csak tiszteletdíjas lenne, akkor nem biztos, hogy el fogják a munkahelyéről engedni.
Meg kell maradni a települések önállóságának, és ne menjen túl a mostani határon a
közigazgatási rendszer, mert nem lehet Abaújban a járásban gondolkodni, mert sok
település van.
Közigazgatási reformnak egy részét (pl. okmányiroda, szabálysértés) végre fogják
hajtani, csak az önkormányzatisághoz ne nyúljanak.
Elmondja továbbá, hogy a munkaszervezet küldje el a felszólító levelet a kivitelezőnek,
hogy az útjelző és üdvözlő táblákat javítsák meg.
Bujnóczki Sándor polgármester elmondja, hogy a települési vezetők nagy része
főállású, ez mind szép és jó, és 6 ember tiszteletdíjas polgármester.
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Elmondja továbbá, hogy a felsőgagyi út május 17-e óta le van szakadna, és még nincs
megcsinálva; nem lehet arra közlekedni csak kerülővel, és elmondja, hogy ugyanez lesz
a sorsa a fancsali útnak is. Kérdezi, hogy mi lesz ezekkel a településekkel télen, ha nem
tud bemenni a hótoló, stb. valamit tenni kell ez ügyben.
Bratu László elnök úr elmondja, hogy sok település van amit nem lehet megközelíteni
csak kerülővel, ezért azt javasolja, hogy felkérő levelet kell küldeni a Közútkezelő Khtnek – ha a Társulási Tanács egyetért ezzel.
Urbán János kérdezi, hogy igaz –e az, hogy már a települések másképpen tartoznak a
Közútkezelő Kht-hoz
Bratu László elnök elmondja, hogy nem igaz az, hogy másképpen tartoznak a
települések a Közútkezelő Kht-hoz. Elmondja továbbá, hogy Hernádpetri
megközelíthetetlen, Baktakéken fennakad az úton a busz, az összes víz az úton van,
kimossa az utat azért, mert nincsenek az árkok kipucolva.
Vaszíly Szilárd polgármester elmondja, hogy az edelényi kirendeltség által a
Minisztériumban le vannak téve a tervek az elkerülő úthálózatra.
Bratu László elnök elmondja, hogy nem elkerülő út kell, hanem az, hogy a régi úton
lehessen újra közlekedni, azt kellene megjavítani, hogy a mentő, tűzoltóautó stb. tudjon
közlekedni rajta.
Rakaczki József polgármester elmondja, hogy a Miniszterhez és a Közútkezelő Kht.hoz kellene a Társulásnak küldeni egy levelet.
Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a Miniszternek és a
Közútkezelő Kht-nak küldendő levél megírásáról.
A Társulás Tanács tagok egyhangúlag megszavazták a Miniszternek és a Közútkezelő
Kht-nak küldendő levél írását és az támogatják.
Szám:
Tárgy:

25/2010. (IX. 14.) sz. határozat
A Miniszternek és a Közútkezelő Kht-nak küldendő levél írása

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Miniszternek és a
Közútkezelő Kht-nak küldendő levél írását megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

TT elnöke
2010. október 30.

Urbán János polgármester elmondja, hogy az alpolgármester főállású és rendszeresen
nem jelenik meg az üléseken.
Bújnóczki Sándor polgármester nehezményezi, hogy az egészségügy részéről nincs itt
senki az ülésen.
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Bratu László elnök elmondja, hogy eltelt egy ciklus és bátran kimeri jelenteni, hogy az a
közösség, aki komolyan gondolta és mindig részt vett a tanácsülésen eredményeket ért
el. Probléma volt, hogy ki hányszor vett részt a tanácsüléseken.
Szeretné megköszönni a Pénzügyi és Oktatási Bizottság segítségét, munkáját.
Elmondja, hogy a jegyzői kollégium nem jött létre, nem tudták működtetni.
Külön meg szeretné köszönni 5 település vezetőjének a munkáját, akik szeretnének
megpihenni a ciklus leteltével: – Kardos Józsefnek – Litka polgármesterének; Zoltai
Lászlónak – Fulókércs polgármesterének; Horváth Lászlónak – Méra polgármesterének;
Zsarnai Gyulának- Pamlény polgármesterének, Bártfai Pálnak- Pere polgármesterének.
Továbbá elmondja, hogy Bártfai Pál polgármester úr ígéretet tett arra, hogy az induló és
befutó kollégát fogja segíteni és átadja a tapasztalatait.
Ha lesz tiszteletbeli tanácstag cím, akkor Bártfai Pálnak szeretné ezt a címet
adományozni.
Sok szerencsét kíván a többi kollégának a választáshoz. Elmondja, hogy a kapott
értékeket meg kell óvni, sikeres kampányt, választás befejezést, egészséget kíván.
Egy ebéddel szeretné megvendégelni a tanácsot, és egy emléklappal, ajándékkal szeretné
eddigi munkájukat megköszönni.
Több tárgy nem lévén Bratu László elnök az ülést berekeszti.

k. m. f.

Bratu László
elnök

Horváth László
hitelesítő

Bedzsó Anita
jegyzőkönyv-vezető

Bukovenszki István
hitelesítő

