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Készült : S ály Köz s ég Önko rmány zat Képvi selő -te stülete által
2017. november 27-én 14,00 őraikezdettel tartott
Közmeghallgatásról.

A Közmeghallgatás helye: SÁLY, Kossuth u.44. sz. aIatti
vrÚvBrŐoBSI HAZ nagyterme.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint:

Fekete Jánosné polgármester,
6 fo önkormányzati képviselő.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
Szerencsi Árpád Kapitány ságv ezető
Bükkábrányi Rendőrőrs részéről :
Szemán Imre Orsparancsnok

valamint a szolgáItatők r észér őI:

Heves Megyei YízműZrt. részérő|:
Bodnár zoltén főmérnök és
Lukács Imre

M i sko 1 c i Re gi onál i s Hul 1 adékgazdáIkodás i Kö z s zolgáItatő
Nonprof,rt Kft.:
Dr. Barta Alexandra,
Dr. Nyilas Krisztina,
Simon Gábor

Magy ar Közút Nonprofi t Zrt. r észérőI:
Matlák Sándor

Távolmaradtak a meghívás ellenére:

TIGÁZ Rt.,
MAGYAR TELEKOM Rt.,
BuÁsz nt.
E szak-magy ar or szági Kö z 1 eke dé s i Kö zp ont Zrt.

A közmeghallgatáson megielent választópolgárok száma: 80 fo.
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1./ Fekete Jánosné polgármester: beszámol az elmúlt évben végzett
önkormánvzati tevékenvséeről és a iövőbeni feladatokról.

2./ Lakossági hozzászólások, indítványok" iavaslatok.

1./ Fekete Jánosné polgármester: köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-
testület nevében külön tisztelettel köszöntötte a Mezőkövesdi városi
Rendőrkapítányság vezetőjét Szerencsi Árpád alezredes urat, Bori István
Levente nagytiszteletű lxat, a Heves Megyei Yízmű Zrt. részéről megjelent
Bodnár zoltán főmérnök urat és munkatársát Lukács Imre urat, valamint a

Miskolci Regionális HuliadékgazdáIkodási KözszolgáItatő Nonprofit Kft.
munkatársait, továbbá a,MagyarKözűtNonprofitZrt. részérőIjelbnlévő Matlák
Sándor Urat és azELMU EMASZ képviseletében jelenlévő Lukács István Urat.

Részletesen tájékortatta a lakosságot az űj, önkormányzati törvényből,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvényből
eredő v áItozások tap asztalatair őI.
A 2013. januétr 1-jétől bekövetkezett. szervezeti váItozásról, szociális ellátások
megáIlapításávaIkapcsolatoshatáskörívőItozásokról.

Arró1, hogy jelentős feladatot ró a hivatalra a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításávaI
kapcsolatos ügyint ézés. Ez az idei évben 3 82 fő gyermeket értntett.

Tájékoztatta a lakosságot a létrási Hivatal áItaI hetente csütörtöki napon
biztosított - ügysegéd közreműködésével - ügyfelszolgáIatrőL Az igyintézés
korrekt, az ;jgy se gé dek b ec sülette l látj ák el fel adatukat.

Tétlékortatást nyújtott az önkormányzatnáImaradt szociális ellátások típusairól.

F e 1 adatfi n anszír o zásr őI.

Az önkormányzat kötelező és önként váIIaIt feladatairól.

Az önkormányzat képviselő-testületének, közös önkormányzatihivataI szakmai
felügyeletéről, elle nőrző szerveiről, az ellenőrzés kapcsán felmerülő esetlegesen
alkalmazhatő intézke d é s ekrő 1 .

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodai nevelésről, arlya- gyermek és
csecsemővédelem feladatairól.

Szólt arról többek között, hogy az ÁIta\ános iskola nem az önkormányzat
fenntartásában működik, de az épület tulajdonjoga az önkormányzaté, így annak
állagmegóvásárőI, fejlesáéséről, felújításáról az önkormánypatnak kell
gondoskodnia.

Röviden tájékoztatást nyújtott aműszal<t társulásban ellátott feladatokról.
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Orvosi ÜgyeletrőI,közvIlágításról, hulladékgazdáIkodásról, közbiztonságrőI.

Örömmel nyugtáaható, hogy a közbirtonság területén, természetesen nap- mint
nap taláIkozhatnak kisebb- nagyobb bosszúságokkal, de kirívó esemény,
bűncselekmény az elmúlt időszakban nem történt. Betudható ez a

közfoglalkoztatásnak és a fokozott szolgáIat teljesítésnek, amely köszönhető a

közö s rendőri- p o 1 gárőri j ár őr - szolgál atoknak.

A közlekedés kapcsán sajnos pozitív irányű elmozdulás nem történt, az elműIt
közmeghalIgatás őtavezető váltás is volt a közlekedési társaságnáI. A napokban
sajnos járatmegszüntetésre tettek javaslatot, amelyet írásban azonnal vissza is
utasított, hiszen j elenleg is elégtele n a járatok száma.

Kőzvllágítás területén probléma nincs. A jövőben jó lenne a jelenleg működő
rendszert LED- vílágításra felváltani.

Az árarri,opások aváIasztőpolgárok előtt is ismeretesek, komoly probléma.

Azivővíz- ellátást a Heves Megyei YízműZít.biztosítja. A díj megállapításmár
nem az önkorm án y zat hatásköréb e tartozik.

A Hul 1 ad ékgazdáIko dásró 1, közszolgáltatásról a Mi skol ci Re gi onáli s

Hu1 1 adék gazdálko dási Közszo 1 gáltató Nonprofi t Kft . j e l enl évő képv is ei ő i
információt fognak nyúj tani.

Részletes tátlékoztatást nyújtott a képviselő-testület működéséről, az ülésekről,
rende 1 etekr őI, ho zott hatér ozatokró 1 .

Közös Hivatal működéséről, a hatósági munkában jelentkező feladatokról,
önkorm án y zat műkö dé s i tevékeny s égérő 1.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérőI tájékoztatra a váIasztőpolgátokat,
működési és fejlesáési bevételek és kiadások tekintetében. Az elnyert páIyéaati
támogatásokról, így különösen a rendkívüli önkormányzattámogatás összegérőI,
szociális feladatokra kapott rendkívüli támogatásról, melynek összege 2.100 e
Ft, szociális céIű tűzifa támogatásra kapott összegről, 2.100 e Ft. Egyéb
fejlesztési támogatásokról, az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok támogatásáról, ahol az I. ütemben Tavasz, Nyár, Ősz, TéI,
Rozmaring utcai járdák burkolat felújítása, valamint 7 db autóbuszmegáIlő
került megépítésre, a II. ütemben a Kossuth utcai jarda (ABC és Körzeti
megbízotti iroda közötti szakasz) burkolata kerül felújításra egy szakaszon.
Szólt a közösségi konyha étterem kialakításáról.
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A Heves Megyei Yízmű Zrt. elvégezte a település viziközmű hálőzatán és a
szennyvíúisáító-telepén a rekonstrukciós munkákat. A csatornaháIőzat
tekintetében a szerrtyvíztisztító-telep automatizáIásért. Az ivővízháIőzat
esetében acéWezeték rekonstrukcióját, mindösszesen, 4.100 e Ft összegben.

Közfoglalkortatási tevékenységről, a településen lévő nehéz szociális
körülményekről, munkanélküliek foglalkoztatási problémáiról. Bar állandó
jellegű toborzások vannak, a BOSCH és Jászberényi foglalkortaók vátmánk a

munkavállalókat.

Mint említette a foglalkoztatáshatására a közrend-közbinonság helyzete javult,

csökkent a bűncselekmények száma.

A településen jelentős gondot okoz a kóbor ebek befogása. Több alkalommal
sikeresen ment végbe a begyűjtés, de hatalmas anyagi ráfordítással jár, melynek
fedezetét az egyébként is működési nehézségekkel knzdő önkorményzat
nehezen tudja kigazdáIkodni. A legutóbbi esetben 28 kóbor eb befogására
került sor, mely 350 e Ft-os kiadással járt.

Az ifiúság, közművelődési feladatok támogatásáról. BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjak odaítéléséről, a felsőoktatásban
tanul ók további támo gatás áró1.

Részletesen kitért a szociáIis feladatok ellátása során keletkező nehézségekről,
kötelezettségekről.

Tájékoztatta a választőpolgétrokat a megvalósult fejlesztésekről, folyamatban
lévő b eruhé.zásoh ő1 é s a megvaló s ításra tew ezett proj ektekről.
A következő időszak megvalósításra várő feladatai: az orvosi rendelő+
szolgáIati lakás felújítása, melyhez apáIyánat benyújtásra került. A 300 adagos
konyha- étterem kialakítása, melyhez sikerült 53.000 e Ft forrást szerezni.Ez az
összeg kevés ahhoz, hogy a tewezettek szerint, maradéktalanul meg tudják
valósítani az elképzelést. További források keresése folyamatos. Bölcsőde
kialakítására szintén be van adva a páIyázat A bölcsődei ellátás kötelező
feladatát kép ezi az önkorm ány zatnak.

A tervek között szerepel a térftgyelő kamerarendszer bővítése. Már 2016-2017.
évben szerették volna ez megvalósítani, de nem várt kiadások, így u körzeti
megbízotti irodában keletkezett tűzeset miatt nem tudták a kamerarendszert
bővíteni.
Mint említette az iskola ferrntartása nem képezi az önkorményzatfeladatáí., de az
épület tulajdonjoga az önkormányzaté, így annak állagmegóvásáról,
fejlesztéséről is gondoskodni kell. A felújítás tekintetében a páIyázat benyújtasra
került.
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Szeretnék a járdaburkolat felújítást tovább folytatni az elkövetkező időszakban.
Tovább á a közv llágítás korszenísíté s e i s i dő szerű feladat.

A polgármester tá1ékoztatta a lakosságot, hogy, aki úgy ítéli ffiog, hogy
rászoruIt, az szociális célú tűzifa igényét a hivatal felé jelezze kérelem
beadásával.

Tájékoúatta a megjelenteket, hogy a karácsonyi köszöntővel egybekötött idősek
napi ünnepség megtartására december 7-én kerül sor, ahová szeretettel várnak
mindenkit.

Átadtu a szőt ahozzászólások, vélemények, javaslatok megtételére.

z.l H ozzÁs zÓr.Ás o x. vnr-,nunxynx. J.q.vasr-,,at or :

Fekete Jánosné polgármester: várja ajelenlévők kérdéseit és véleményiket az
önkormányzat, a képviselő-testület munkájával kapcsolatosan is. Továbbá a

szolgáItatás okkal kapc s o1 ato s an felmerült problémák tekintetében i s.

Dr. Barta Alexandra Miskolci Regionális HulladékgazdáIkodási KözszolgáItatő
Nonprofit Kft.: tájékoztatta a lakosságot, hogy 2017. október 1. napjától új

közszolgáItatő látja el a hulladékgazdálkodási feladatokat. A lakosok a

közszoIgáItatő váItással kapcsolatosan a szolgáItatás területén elmaradást nem
fognak tapasztalní. Ugyanúgy folytatódik a közszolgáltatás. Ú: a
közszolgáltatás kapcsán a szelektív hulladékgyűjtés. Biáosan taláIkoztak a
különböző szinű tároló zsákokkal, zöId, illetve sétrga. A közszolgáItatő a
szükséges tétlékoztatást a lakosokhoz eljuttatta. Tájékoztatta a lakosságot, hogy
gond, probléma esetén hová fordulhatnak, melyhez telefonszámokat, e-mail
címet bocsájtott a lakosság rendelkezésére. Ügyfélszolgálatok elérhetőségérőI,
ügyfélfogadási időkről is informáciőval szolgált. A számlázási feladatokaí az
NKHV Zrt. végzi valamennyi közszolgáItatő esetében, így a számlázás
folyamatáról készpénz átutalási megbízások jelenlegi állásárőI tájékoztatást nem
tud nyújtani, Kért mindenkit, hogy a különböző színű tároló zsákokat a
megjelölt időpontokban helyezzék ki, mert csak a kijelölt napokon végzik el
azok száIlítását Mindig a kihelyezett zsáknak megfelelő szétmu zsákot
b o c s áj tan ak az ingatl antul aj dono s ok rendelkezé s ére.

Fekete Jánosné polgármester: a lakosság íájékoztatásétra küldött szórólap
megtette a hatását, mindenki igyekszik ennek megfelelően eljárni, kihelyezni a
hulladékot. Kérése azonban a szolgáItatő felé, hogy az önkormányzati utak
állagmegóvása érdekében, ha lehetséges kisebb járműveket küldjenek a
településre, hogy azutakműszaki áIlapota megőrzésre kerülhessqn. A lakosság
aggodalmaskodik az elmaradt szolgáltatási díj fizetóse miatt, hiszen ha egyszerre
küldik ki az ellenszolgáItaíás díját, az nehézséget fok okozni sok családnál.
Önhibáján kívül sokan nem fogják tudni teljesíteni abefizetést.
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Kocsis Gyuláné: üvegmécseseket helyezett ki, azt valaki az ingatlan elől elvitte,
ma,id 1 nap elteltóvel visszakerült a hulladék. Kérdése, hogy a mécsest az
üveghulladékok között elhelyezhetik?

Simon Gábor Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási KözszolgáItatő
Nonprofit Kft.: az üveghulladékok az öblös üvegekre, befottes üvegekre
vonatkoznak, alt7toz nem kerülhet üvegmécses. Egyetlen megoldás a

hulladéktároióba törlénő elhelyezés.

Korcsog Lászlóné: kéri a jelenlévő Heves Megyei Yízmű Ztt. képviselőit a
következő probléma megoldásában: gyak<ran tapasrtalhatő, hogy a lakásba
elviselhetetlen szag jut be a csatornarendszerből. Ez több esetben az ővodai
irtézményben is tapasztalhatő .

Bodnár Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. főmérnöke: valőszínűsíthető, hogy a
lakásban belső probléma kapcsán jut be a csatornarendszerbőL a szag) ez a

bűzelztrő meghibásodása kapcsán keletkezhet. Továbbá átemelő szivattyű
elégtelen működése kapcsán is felléphet a probléma. Es megjegyeznikívánla,
h o gy a he lyte 1 en hasznáIat ( c s atornarendszerb e n taláIt hul 1 adékok) i s

Korcsog Lászlóné: az ővodai intézmény tekintetében nem működik átemelő
szívattyű, ezen probléma mégis gyakran fennáll.

Szabó Valéria képviselő: a jelzett probléma ugyanúgy fennáll az ÁgC
élelmiszerboltnál is.

Kiss János: a lakásba szivárgő szagokat úgy tudják elkerülni, ha a bűzelzélrást
biztosítják, eLthez meg kell nyitrri a csapokat és engedni avizet.

Hajdu Lajosné: hozzászőIásában elmondta, hogy tűrhetetlen állapot, hogy a

településen elszaporodtak a kóbor ebek. A falopások is megfékeáetetlenek,
sérelmezi, hogy nem intézkednek az e\tulajdonítókkal szemben.

Bori István Levente: sokan nem tartlák be a közlekedési szabáIyokat a

településen balesetveszélyes helyzeteket előidézve, a gyorshajtás a legfobb
prob l ém a, am i ko r az úttesten áfthaIadó gy alo go s okat v eszéIy eztetik.

Szerencsi Árpád kapitán}rságvezető: visszautasította azt, hogy intézkedés nem
történik. Minden esetben eljárnak, azortban elÁez kérte a lakosság
közreműködését, ha hasonló cselekmények elkövetését észlelik, aú. azonnal
jelezzék, akár telefonon is és intézkedni fognak. A gyorshajtás tekintetében
pedig visszatartó erőkén traffipax kIhelyezésére hoz majd intézkedést.

Szucskó János: hozzászőlásában elmondta, hogy örömmel nyugfáaz4 hogy a
polgármester tájékoztatása teljesköní volt, az elmúlt évekre visszatekintő,
valamint részletes a testület, hivatal munkájáról, elért fejlesáési eredményekről.
Üdvozolte a folyamatban 1évő, immár befejezést nyerő újabb fejlesáést, a
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Kossuth Lajos utcai járdaburkolat felújítást. A fejlesztéssel ismételten
gyarapodott a település, az itt élők életkörülményeiq valamint a falu
népességmegtartő erejét is pozitívan befolyásolja. Ezért köszönetét fejezi k|
továbbá a fejlesztéssel elért eredményért első helyen Tállai András
Miniszterhelyettes, parlamenti és adóügyekért felelős áIlamtitkár, térségünk
or szággyűlési képviselőj ét illeti köszönet.

Fekete Jánosné polgármester: megköszönte az elismerő szavakat.

Vetró Márta képviselő: kérdést intézett Szerencsi Á.paa alezredei űrhoz, hogy a
közterületen történő szeszesital fogyasztásra vonatkozóan milyen szankciókat
lehet alkalmazni, hogyan lehet eljámi.

szerencsi Árpád kapitán}.ságvezető: az önkormányzat rendeletben
szabáIyozhatja a társadalmi együttélés szabáIyait, a tiltott, közösségellenes
magatartási formákat. A közterületen történő szeszesital fogyasztás kikerült a

szab áIy s é,rté s i tény á1 1 á s okb ó I, aú. rend el etb erL az önkorm ány zat szab áIy ozhatj a.

Fekete Jánosné polgármester: megköszönte mindenkinek a részvételt és a
közmegh allgatást 1 5. 1 0 órakor bezétrta.

K.m.f.
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