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Készült: Átányközségi Önkormányzat 2017. február 21-én 18 órakor megtartott
falugyűlésén a Dr. Fél Edit Közösségi Tér nagytermében.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Gönczi Mihály polgármester:
Atány Községi Onkormányzat nevében tisztelettel köszöntötte a falugyűlésen
megjelenteket. Örömmel veszi, hogy ennyien érdeklődnek a közéleti dolgok iránt.
Az Átány Község Képviselő-testületének SZMSZ-e írja elő, hogy évente egy
alkalommal falugyűlést kell tartani.
A falugyűlés célja, hogy a lakosságot tájékoztassák a 2016. évben végrehajtott
feladatokról és a Képviselő-testület által elfogadott 2017. évi feladatok főbb
iránya iról.
2016. évben Jelentős szervezeti és személyi változások történtek
ön ko rm á nyzatu n knál.
Az első szervezeti változás volt, hogy a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás Atány
községből Heves városba került.
A Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése után szintén Heves városba
került.
Ilyen szervezeti változás volt szeptember 1-től a Hanyi- menti Köznevelési Intézmény
Óvodákból Hevesvezekény község Ovodája kivált. Ennek megfelelően Atányi Ovoda
név alatt önállóan 3 csoporttal működtetik a helyi óvodát.
Jogszabályi előírás alapján szervezeti változás történt a Konyhánál is, mert az
önkormányzat önállóan nem működtetheti. Ezért ez év januárjától beolvasztottuk az
óvodához.
Megváltozott az év folyamán a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendszerünk.
Április 1-től központi szervezetet hoztak létre. Sajnálatos módon nem megfelelően
működik, mert a számlákat csak decemberben kezdték kipostázni.
Ennek megfelelően önkormányzatunk ezekre a változásokra a szociális rendeletében
rövid úton rendelkezett. Előre kifizettük azoknak, akiket addig is támogattunk a
szociális rendszernek megfelelően.
.

Változott néhány jogszabály, ami meghatározta a szervezeti struktúránkat. Az
államháztartási törvény a könyvviteli szolgáltatási rendszert változtatta meg. Ez
folyamatosan változik 2018. január 1-ig. Az ASP könyvviteli szolgáltatási rendszerre
kell, hogy áttérjünk.
Változott a lakáshoz jutók támogatása is amivel a falu lakosságának egy része él.
Onkormányzatunknak is van egy rendelete ezzel kapcsólatosan. A rendeleteink
közzé vannak téve a honlapunkon. Részletesen mindenki megismerheti.
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Jogszabály változás volt a közfoglalkoztatás területén. Közfoglalkoztatásban
START program 2 csoport működik. A mai napon hagyta jóvá a Belügyminiszter ezt
a két programot a mezőgazdasági és a szakipari csoportot.
Személyi yáltozások is történtek.
A Közös Onkormár’yzati Hivatalnál néhány munkatárs elment és néhánytól meg
kellett válni. Volt, aki nem kellő hatékonysággal és színvonalon végezte a munkáját.
Az Ovodánál óvónői problémával küszködik az önkormányzat már hosszú ideje.
Szakképzett óvánőt nem lehet találni. Ugyanez elmondható a szociális területre is.
2017.01.12-én Végh János alpolgármester lemondott. Azt követően Jámbor Dénes
alpolgármester urat választotta meg a Képviselő-testület.
.

A tavalyi évben a felújításokkal és a fejlesztésekkel összefüggésben az
elszámolások időszaka volt.
Csak saját erős beruházásokat és fejlesztéseket tudtunk végrehajtani.
Elszámoltunk a faluközpont rehabilitációs pályázattal. Ez egy LEADER pályázat volt.
Ennek a fenntartási ideje lejárt.
A Kulturális Orökségvédelmi pályázattal is elszámoltunk. A záró ellenőrzések
megtörténtek. Ez a Kakasház volt.
Ugyanígy elszámoltunk az Egészségház záró ellenőrzésével kapcsolatosan. Ez erre
az évre áthúzódott. Fenntartási kötelezettsége ennek is a záró jegyzőkönyvvel le fog
zárulni.
Elszámoltunk az Ovoda beruházással. 2015.12.15-én vette birtokba az óvoda a
teljesen felújított óvodát. Ez 30 milliós beruházás volt. Ezzel ez évben teljesen
elszámoltunk.
A START programban mezőgazdasági és szakipari feladatokat végeztünk. Ennek
végrehajtása megtörtént. Athúzódó feladatok még vannak erre az évre. A
Belügyminisztérium ellenőrzést tartott. Jelentősebb hiányosságokat nem
tapasztaltak. A pályázatban meghatározottak szerint végrehajtottuk a feladatokat.
A pályázatok előkészítése volt a fő területe az Önkormányzatnak. A
településfejlesztési operatív program, TOP-os pályázatok a megyei szintű
fejlesztésekhez kapcsolódnak. Aprilis 27-re elkészültek ezek a fejlesztési pályázatok.
Május 6-án döntésre fel lettek terjesztve. A hiánypótlást rendezve befogadták és
megfelelőnek minősítették a pályázatunkat. Ide két pályázatot nyújthattunk be.
infrastrukturális fejlesztés, ami a felszíni vízelvezetésünket szolgálná
szociális infrastruktúra fejlesztése, amely a Gondozási Központ régi
szárnyának teljes tetőcseréjét foglalja magában és a Konyha teljes
felszerelésének a cseréje, ételszállítás feltételeinek megoldása
-

3. pályázatot is benyújtottunk. Ez az útépítéshez a gépek beszerzése
Az ASP rendszer 100 %-os állami támogatással egy informatikai rendszer kiépítése.
Október 1-én meg kell kezdeni az átállást és december31 .ig be kell fejezni. 6 milliós
rendszerfejlesztésre kerül sor.
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Saját erős beruházásban, ahol a START programban pályáztunk ott egy tároló
építését terveztük be.
Valamint szabadtéri rendezvények építészeti feltételeinek a biztosítására is
pályáztunk. Ez a sportöltözőt Jelenti.
Egy vegyszerező permetező beszerzése van még ebben a projektben.
-

-

-

-

-
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A Rákáczi u.45. szám alatti üzlet melletti helyiség körbevakolása és
homlokzati nyílászáró cseréje megtörtént
Építettünk egy 5 fiókos fialtatót
Járdát építettünk
Parkolót térköveztük
Községházán a kerítés elkészült
Óvoda kazánház és raktár lapos tető szigetelése is elkészült
56-os emlékhelyet építettünk
József Attila utat mart aszfalttal megépítettük.
Kinizsi u.4. szám alatti ingatlant tároló helyiségként használjuk
Festés, felújítás, karbantartás volt minden intézménynél
Megindult a romok eltakarítása
Bérmunkát is végeztünk a gépeinkkel. Ennek a bevétele az önkormányzat
számlájára került. Ez volt a szakipari csoportnak az a része, amelyben 8 fő
van foglalkoztatva

A mezőgazdaság területén a saját erős bevételek:
4 tehén
2üsző
2borjú
90 db sertés
640 q szemes termény
l20qmarharépa
350 q száraz takarmány
-

-

-

-

-

-

-

A Konyhának és a lakosságnak 2,5 millió forint kertészeti növény értékesítésre
került. Ez a termelés az önkormányzatnak 1 millió forint bevételt jelentett állami
támogatásból.
‘

Pénzügyi és vagyongazdálkodás:
Az év folyamán minden kötelezettségünket kifizettük. Egy-két munkatárs miatt
feszültség keletkezett a könyvelésben. Ennek kapcsán felügyeleti ellenőrzést kértünk
ennek a rendezésére. Ezt az ellenőrzést az Allamkincstár ellenőrei megvizsgálták és
a megállapításainknak helyt adtak. Ennek megfelelően módosították azt a területet
ahol többletbefizetéssel kellett volna élni. Ez. különösen jelentős volt. Stabilizálódott a
pénzügyi helyzetünk.Mintegy 17 milliós számlaegyenleggel zártuk az évet. Ebből 8
millió körüli összeg a bér, amelyet januárban ki kellett fizetni. A többi az egyéb
kiadásokat fogja fedezni.
Tenk községnek 2.040.000 Ft visszafizetési kötelezettsége van felénk.
Kötelezettségünk Hevesvezekénynek 1.700.000 Ft.
.
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Az Államkincstár felé normatíva levonásunk lesz a hiányosságok miatt, amit
felülvizsgálattal kellett rendezni.
Pénzügyi helyzetünk stabil.
Ami a lakosságot közvetlenül érinti:
Lakásfenntartásitámogatásta lakosság részére 110 családnak fizettünk
7.205.000 forintban
Ápolási díjban 5 fő részesült
1.088.000 Ft
Települési támogatást kapott 99 fő
51 8.000 Ft
Temetési segély 17 fő
370.000 Ft
Köztemetés 5 fő
623.000 Ft
Gyógyszertámogatás 27 fő
780.000 Ft
Beiskolázási támogatás
750.000 Ft
BURSA támogatás 2 fő
100.000 Ft
Térítési díjkedvezményre
432.000 Ft
Szemétszállítási díjkedvezményben 122 család
1.590.000 Ft
Széntámogatásban 232 háztartás részesült
3.000.000 Ft
összegben
-

-

.

-

-
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-

Közmunkában önerőbe jelentős összegű anyagot letároltunk, hogy minél hamarabb
lehessen kezdeni a munkákat. Ez mintegy 2.338.000 Ft.
Így a lakosság részére kifizettünk mintegy 20 millió forintot az elmúlt esztendőben.
‘

A lakossági befizetések részéről vannak gondjaink. Több millió forintos
kintlévőségünk van ami a 99-es árvízzel összefüggő hiteleknek a visszafizetése,
kommunálisadó, szemétszállítási díj és kölcsönök. A visszafizetési fegyelem nagyon
laza.
.

Ebben az évben február 9-én az önkormányzat a 2017. évi költségvetést elfogadta. A
szociális kiadásokat 5 millió forinttal csökkentették. A részletes költségvetés a
honlapon megtalálható. 251 millió forintos költségvetésünk van. Ebben nem található
meg a közfoglalkoztatás év folyamán pályázaton elnyert összege.
Vagyoni helyzetünk:
A Kazinczy úton volt egy ingatlan. Ezt le kellett bontani mert megkezdték szétszedni.
A 32 és 33-as hrsz-ú ingatlan eladása megtörtént 2 millió forintért a DIGI TV-nek.
A 72 hrsz-ú ingatlant bérleménybe adtuk. Ez évente, 500 ezer forint.
Átány község területén 4 db naperőmű fog épülni. Nem a falut fogja ellátni, hanem a
központi rácsatlakozás lesz megoldva belőle. Várhatóan ennek az építése nyár
végén illetve az ősz folyamán fog megindulni.
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Önkormányzatunknakösszvagyona gyarapodott. Egyrészt a saját tervezéssel, saját
beruházással, saját állatállomány növekedésével és várhatóan azokkal a
beruházásoknak az eredményével, amiket elkészítettünk.
Terveztük, hogy Vágóhíd- Húsfeldolgozó üzemet készítünk a faluban, de ezt a
pályázatot nem támogatták.
Az egyik naperőmű területén önkormányzati telket eladtunk 1,5 millió forintért, annak
a kifizetése folyamatban van.
Az Epres kerti részre is ajánlatot tettek, amit 671.000 Ft ± ÁFA összegért lett eladva.
Gyarapodott még vagyonunk, mert térítésmentesen adtak le ingatlanokat.
Ha valakinek van tehermentes, jogilag tiszta ingatlana, ajánlja fel az
önkormányzatnak.
Nagy mennyiségű terület kblOO ha el van csapva a faluban. Emiatt mutatja azt az
állapotot, hogy a falu pusztul.
A tavalyi év demográfiai helyzete:
minden, ami a választással összefügg, 1525 fős létszámot kell figyelembe
venni. Mert akárhogy is mozog a létszám eközben a választás időpontja
meghatározza, hogy milyen az a ciklusnak a helyzete
január 1-én 1481 fő lakosunk van
lakások száma: 553 ebből 463-ban laknak
90 db üres ház van Átány községben
az összes belterületi ingatlanok mennyisége 1255 ingatlan. Nagyon sok
ingatlan állományt veszítettünk.
34 gyermek született a tavalyi évben
80 fő költözött el
50 fő költözött ide
22 fő meghalt
65 év feletti lakos létszám 231 fő
-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

.

-

Intézményekről:.
Az Ovodában 77 kisgyerek jár
Altalános Iskolába 134 gyerek jár, ahol 9 osztálycsoportban járnak a gyerekek.
Gondozási Központunk 103 főt lát el.
-házi segítségnyújtásban 45 főt
-nappali ellátásban 51 főt
-szociális étkeztetésben 103 főt.

.

Egészségügyi állapotunkról:
Egészségi állapotunkban jelennek meg olyan betegségek, amely nagy létszámban
jelen van a faluban. Vérnyomásos, keringési, pajzsmirigy problémák. Szív és
érrendszeri, mozgásszervi betegségek.
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Intézmények állapota:
Községháza felújítása rendkívül sürgős, mert beázik. Jogszabály írja elő, hogy
akadálymentessé kellene tenni az épületet. Forrást még kiírásban sem találtunk
hozzá.
A Gondozási Központ régi szárnyának beázása miatt a felújítás tervbe is van véve.
A Konyha korszerűsítése válna szükségessé.
A Képviselő-testület két változatot vett figyelembe. Ugyanis kötelezettségünk van, ha
40 fő 3 év alatti gyermek van a településen, akkor Bölcsődét kell létrehozni. Ennek
megfelelően a Konyhát kihelyeznénk, és ennek keressük a lehetőségét. Az Ovoda
melletti épületrészben tudnánk megoldani.
Ha nem tudjuk a Konyhát kihelyezni, akkor ideiglenesen a rendőr szolgálati lakásban
szeretnénk megoldani.
A Konyha kihelyezésének vizsgálata most fog megkezdődni. Az építészek megnézik,
hogy milyen lehetőségek vannak. Jelenleg kiírtak egy pályázatot, és ha ebbe bele
tudjuk tenni az átalakítást akkor úgy oldanánk meg, hogy az építészeti részből a
mostani pályázatból kialakítanánk a Konyha építészeti részét és a szociális
pályázatból pedig a gépészet és berendezést tudnánk megoldani. Uj konyhára
esélyünk sincs, ho~y arra rövid időn belül kiírjanak pályázatot.
Az utakról:
12.371 m utunk van.
Ebből 4.094 m a portalanított Út,
8277 m a sáros Út.
2017. évi főbb feladatok:
A költségvetés elfogadásra került. Van néhány terület ahol a normatívához az
önkormányzatnak hozzá kell tenni. / Közös Hivatalnak, Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér, Gondozási Központi.
Az Orvosi Ugyeletnek mintegy 1.200.000 Ft-ot önkormányzatunk fizet. 102.000 Ft-ot
havonta, hogy orvosi ügyeletet tartsunk fenn. Ezzel kapcsolatosan sok panasz
érkezik a lakosság részéről. Ennek a felülvizsgálata folyamatban van.
1.300.000 Ft-ot kell a kóbor kutyák összeszedéséért fizetnünk. Ez a nem
fegyelmezett lakosokról szól. Állampolgári fegyelemre lenne szükség.
Amivel számolunk ez évben:
felszíni vízelvezetés
szociális infrastruktúra
utak gépek beszerzésé
-

-

-

Saját erős építéshez hozzáfogunk rövid időn belül. A Tároló Tér és a Szabadtéri
Rendezvényekhez szükséges építmény építése.
Az utak, járdák javítása folyamatos lesz ez évben.
A 2 torony és a 4 erőmű megépülésével várhatóan 15 milliós iparűzési adóbevétellel
lehet számolni.
Az ASP rendszert, ha a pályázatot megnyerjük, azonnal be kell vezetni, hiszen a
munkatársakat erre fel kell készíteni.
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A Bölcsőde kialakítását is tervezzük. Annak a függvénye, hogy a szakemberek mit
fognak mondani a konyha elhelyezésével kapcsolatban.
Jogszabály írja elő a településrendezési terv frissítését. Az Új jogszabályokat át kell
vezetni.
A településen adót, térítési díjat az önkormányzat nem emel. A szociális
járandóságot határidőben kifizette az önkormányzat. Tudjuk biztosítani a csökkentett
szociális összegből is ezeket.
A Képviselő-testület 5 tagja úgy döntött, hogy letéti számlára teszi a tiszteletdíját.
Arra fogja használni, amire szüksége van az önkormányzatnak. A polgármesteri
bérfejlesztés összegét ugyanebbe az alapba kívánja tenni.
A tornyok építésével kapcsolatosan:
Az építési szabályzat 4.~ 9. pontja alapján minden lakóövezetben kötelező engedélyt
adni ugyanis ez közszolgáltatás nem épület. Különleges építménynek minősül.
A közfoglalkoztatás területén szeretné kibővíteni a közfoglalkoztatás lehetőségét és
kéri, hogy február 28-ig aki érez magában annyi bátorságot, hogy munkahelyi
vezetőként fel meri vállalni a munkát, akkor mindenkit 2 csoportban be tudjuk hívni a
munkaügyi központtal együttműködve.
A képviselő-testület a törvény alapján képviseli a községet. Örül, hogy itt van Kutas
úr. Személy szerint megszólítja őt azért, hogy Átány község név alatt nem szívesen
veszi, hogy facebook oldalt üzemeltet, mert ehhez nincs jogosítványa és
felhatalmazása. Atány község nevét lehet használni engedéllyel. Félrevezeti Atány
községet ez a lap. Többségében a DK koncepcióját sugározza. Vannak több párthoz
tartozók is. Nem szerencsés, ha egy falut más színekben tüntetnek fel.
Eddig 5 feljelentése volt Kutas úrnak a DK támogatásával. Nagyon rosszalja, mert
előbb kérdezni kellene és utána állást foglalni.
A Hanyi ér ami Átány községben folyik a KÖTIVIZIG üzemeltetési hatáskörébe
tartozik és Atány községből 27 munkást foglalkoztatnak.
arra, hogy azt a területet rendbe tartsák.
-

Az Átányi Színjátszó csoport 12 gyerekkel foglalkozik. Azt mondják, hogy április 6án átadtak egy civil szerveződésre anyagot és azt nem támogatta. Tévedés!
Orömmel vette ennek a támogatását, de nem csakarról volt szó, hogy 12 gyereket
támogassunk. Egy kérése volt a gyerekekkel kapcsolatban, hogy az iskolával vegyék
fel a kapcsolatot és a szülőkkel, mert gyerekekrői van szó.
Javaslatot tett arra, ha ilyen irányú elgondolás van akkor jegyeztessék be magukat
és abban az esetben minden lehetőséget megad az önkormányzat,ami rendeletben
le van szabályozva. Ezzel kapcsolatban egy lejárató hadjárat indult az Atány község
valamint a Színjátszó csoportos oldalon. Amikor személy szerint olyan levelet ír az
önkormányzatról, hogy váltsák le. Tudhatná, hogy erre nincs lehetőség. Nem tervezi
lemondását. A képviselő-testület sem tervez önfeloszlatást.
-
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Ebben a ciklusban ők fogják a falut vezetni. Kéri, hogy segítő munkát készítsen és
abban az esetben a legmesszebbmenőkig a Képviselő-testület és az önkormányzat
is fogja támogatni.
A Kutas írt levelet a Miniszterelnöki Hivatalhoz is. A József Attila úton biztos nem Járt.
Elmondta, hogy az útépítés ott elkezdődött, kísérleti jelleggel készítették. Azért
csinálták, mert sok helyen olyan sár van, hogyha betesznek egy réteget, azt elnyeli.
Szeretnék úgy megépíteni, hogy tartós maradjon és ne dobjunk ki pénzt az ablakon.
Kérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása?
Suháné Zajácz Ágnes:
Tisztelettel köszönt mindenkit!
Azt szeretné elmondani mit jelent a demokrácia.
Demokrácia: népuralom = néphatalom. Akiket pedig a nép megválaszt vezetőnek,
azoknak a személyeknek úgy kellene működni mint egy kiszolgáló személyzet. Akik
a nép érdekeit jelen esetben a falu lakosságát képviselik.
Mit jelent és kik számára önellátó ez a falu?
Közmunkásokkal megműveltetik a földeket, velük ültetnek, betakaríttatnak.
Közmunkások is megvásárolhatják a terményt.
A sertéstartással kapcsolatban: azok az emberek, akik ezt kitalálták, hogy a falu
közepén ipari méretű állattartást kell csinálni annak kellett volna a szomszédságában
megépíteni. Meg lettek-e kérdezve a szomszédok? Orülnek-e annak, hogy a nap 24
órájában a trágyaszagot kell elviselni.
Közel 100 ezer forint súlyadót fizetnek évente. Ezzel szemben 2 havonta az utak jó
minősége miatt hordják szerelőhöz a kocsit. Felháborítónak tartja, hogy a környéken
mindenhol jó minőségű Út van csak ezen az Átányi bekötő úttól a Kömlő irányába az
Atány vége tábláig nincs rendben. Nem toldozni, foltozni kellene ezt a 3 km-es
szakaszt, hanem meg kellene csinálni. A mellékutak állapotáról már nem is beszél.
Biztos benne, ha nagyon akarnák meg lehetne oldani pályázatok útján..
De a Hivatalnál a parkolót meg tudták csinálni.
A romaság, cigányság sárba van tiporva. El vannak nyomva. Nem hagyják
érvényesülni, ki vannak szorítva a társadalom peremére. Ebben a faluban a
cigányságnak semmiféle művelődési, szórakozási lehetősége nincs. Se falunap. se
majális. De még a gyerek számára fejlesztési programok sincsenek. Miért van ez?
A legrosszabb, hogy nincs olyan ember, aki támogatná, segítő kezet nyújtana a
cigányságnak. Kivéve egyetlen embert aki őszintén, ahol tud segít. Előítéletek, faji
megkülönböztetés nélkül. O Kutas Rudolf a cigányság,, Rudi bácsija”.
A polgármester úr feleségének üzeni: 5 hónappal ezelőtt a piacon árult.
Megszólította őt, hogy nem kellene irigykedni. Sejti, hogy mire értette. A tüzelővel
kapcsolatos, melyet Kömlő polgármestere megosztott a facebookon. Arra
vonatkozóan, hogy igényeltek tüzelő támogatást, melyet a Kömlő falu rászorulói
között osztottak ki. Ezt megosztotta jó hozzászólással, amely valószínű sértette
egyes emberek fülét.
lrigy,mert irigylésre méltó, hogy a szomszéd faluba kell átmenni, hogy szórakozzon.
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A falu lakosságának 40 %-a cigány származású. Ebből 80 %-a lehetőségük szerint
te~esen normálisan él. A maradék 20 %-ból 15 %-ot még lehetne jó irányba terelni.
Az 5 %-ot ki kell telepíteni a faluból. Vannak olyanok, akiknek magasabb iskolai
végzettségük van és mégsem dolgozhatnak megfelelő munkakörben.
Végezetül annyit mondana nincs rossz gyermek csak rossz szülő. Elég volt a
diktatúrából, az elnyomásból.
Személy szerint ki meri jelenteni, hogy amire a polgármester felesküdött azt nem
teljesítette.
Ezért mondjon le és keressenek jobb polgármestert.
.

Gönczi Mihály polgármester:
Önellátó falu és miért:
Azon az úton van, mert ha 2020 után ennek a falunak a finanszírozása le fog állni és
nem lesz uniós forrás, akkor ennek a falunak vége lesz.
Mert nem lesz hová nyúlni pénzért vagy anyagért. Jelen pillanatban milliókat teszünk
abba bele,mert a lakosság 3 millió forintot sem fizet be kommunális adóként. Ez a
gazdaság, ami itt csinálnak sok millió forintot termel és fejlesztés alatt áll. Bízik
benne, hogyha minden telket megművel mindenki a saját ellátásáért meg az
önkormányzat is akkor önellátó lesz a falu.
.

Sertéstelep:
Szükségből építették meg, mert bővült a létszám. Itt trágyaszag szinte mindenütt
volt, csak az utóbbi időben csökkent az állattartók száma.
.

Gépjármű adó:
Az üzemanyagadót is befizeti mindenki. Arról nem az önkormányzat tehet, hogy ez
az út ilyen. Központi beruházásként kell, hogy megvalósuljon. Tervbe van véve.
Nem tudja, hogy miben jelentkezik a romák elnyomása, mert az iskolában, óvodában
esznek a gyerekek. Atány községben nem lehet találni olyan embert, aki érettségivel
rendelkezik, vagy akinek van, nem akar dolgozni. Sok helyen alkalmazták már a
roma származásúakat. Egy része elment szülni a másik része felmondott.
Elültettek 120 fát és 90 %-át kitörték.
Játszótér van az óvodában. Játszóteret külön nem terveznek építeni. Mert míg az
útjelző táblát is letépik addig nagyon meg kell gondolni hogy egyjátszóteret
csináljanak mert másnap már nem találnák meg.
Olyan kérdést vetett fel,amihez nincs jogosítványa az önkormányzatnak Van egy
néhány család akik a legtöbb konfliktust okozzák. Szabad költözködés alapján
mindenki oda költözik, ahová akar. Ebből a faluból senkit nem lehet kitiltani.
Örül Kömlő település sikereinek, komoly eredményeket értek el. De tapasztalja és
látja, hogy ott mi van.
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Határozottan visszautasítja, hogy azt kéri mondjon le. Semmi jogalapja nincs. Majd
ha mindenki a törvények betartásával fognak dolgozni előrébb fog jutni a falu.
Kutas Rudolf:
Orül, hogy 15 éve polgármester a faluban. 2002 óta ebben a faluban olyan nagy
durranás nem történt. A közintézmények fel lettek újítva ezt eredményként emlegeti.
Az ami 5 éve történik itt a faluban azt tudja minősíteni. 5 év alatt nem fölfelé fejlődik a
falu. Lehet számokkal elbűvölni az embereket. A lakosságnak ebből eredménye
semmi nincs. Mindig arra hivatkozik, hogy az önkormányzatnak ebben nincs
hatásköre. Ir levelet a Belügyminiszternek, Külügyminiszternek. Mégis valami elindul.
Közlekedés-biztonság technikai nap rendezése vagy a gyerekek jelzőtábla kirakása
azt mind ő intézte el. A közutak, amik az önkormányzat tulajdonában vannak,
teljesen tönkre vannak menye. Nem foglalkoznak vele. Ha valaki beteszi a lábát a
faluba, menekül innen. Vendéget nem hív, mert szégyelli, ahogy kinéz a falu.
Elkezdett foglalkozni gyerekekkel. Csinált gyerek majálist. Megszervezte kreatív
játékokat, személyiségfejlesztő játékokat, közösségfejlesztő játékokat talált ki nekik.
Egy dolgot kért, hogy a Művelődési Ház udvarán tarthassák meg a majálist.
Polgármester úr nem engedélyezte. 30 gyerekkel volt kinn ahol nagyon jól érezték
magukat.
A gyereknapot a Közösségi Házban csinálták meg.
Színdarabot is elkezdett csinálni.
A polgármestert 306 szavazattal választották meg ebben a faluban 2014.ben 524
érvényes szavazatból.
217db aláírás van nála, amiben azt kérik, hogy mondjon le.
Gönczi Mihály Polgármester:
Tájékoztatja, hogy többségi alapon választották meg.
Nem tudja, hogy milyen jogcímen vegye át?
Atveszi, de nem tudja, hogy miről van szó.
Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtő ív.
Kutas Rudolf:
Mint független polgármester közmunkásokkal hordatta szét a FIDESZ szórólapját.
Gönczi Mihály polgármester:
Független polgármesterként lojálisnak kell lenni azzal a hatalommal aki a hatalmon
van.
Hegedűs János:
Heves Megyei Önkormányzat képviselője.
A Demokratikus Koalíció politikusa. Mindenhová eljár falugyűlésre. Ugy látja, hogy
már most is katasztrófa van Atányban.
Polgármester úr nagyon jól bánik a szavakkal, összekeveri az embereket.
Ugyanazokat a feladatokat sorolta fel 2016-ban és 2017-ben is /TOP-os pályázati.
Nem tudja, hogy melyik igaz.
A gazdálkodásnál felsorolta, hogy 1 millió forintot hozott az önkormányzatnak. Ez
nagyon kevés. Az önellátás csak egy álom.
.
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A költségvetésnél az állam adja a pénzt. Nem sok önkormányzat van Ilyen Jó
helyzetben, ami az óvodát és az iskolát illeti.
Úgy került Átányba, hogy segítséget kért Kutas Rudolf, aki művész ember, színházi
ember, és érzékeny arra, hogy mi van körülötte.
Elvitte Horvátországba a gyerekeket a DK és a saját pénzén fürdeni. Vállalta a
felelősséget. Meg kellene Inkább dicsérni, minthogy lehurrogni.
Nem akarták az önkormányzatot azzal terhelni, hogy adjon pénzt. A civil
szervezeteknek minden évben pénzt kell szétosztani.
A facebook-on működni fog ez az oldal. Ha nem tetszik, kommentelje.
Nemes Kálmánné:
A polgármester úr hozzáállása miatt szólal fel. Méltatlankodását szeretné kifejezni.
Nem érti, hogy miért van az ha segítő kezet nyújtanak azt támadásnak veszi.
Milyen demokrácia ez?
Több adatot kért ki a közmunkával kapcsolatosan. Es a ráfordításokkal szemben az
1 millió forint az annyi, mint halottnak a csók. Ez nem egy nagy pozitívum.
Miért utasítják vissza ‚ha párbeszédet akarnak?
Elhangzott, hogy munkagépeket vásárolnak útépítésre. Annak a fenntartási költsége
mennyivel kevesebb mint hogyha megfizetjük azt a gépet ami megcsinálja de már
kész is lenne.
Arra ne vegyenek hogy a képviselők használják. A mart aszfalt miért az Otvös Károly
tanyáján van?
Miért nem tud közös nevezőre jutni a lakosság és a Képviselő-testület?
A 2 torony építésével sem értenek egyet.
..

Jámbor Dénes alpolgármester:
Sokan tudják, hogy a fiának saját krumpli kiszedője van. Egyetlen egy év volt amikor
az önkormányzat krumpli kiszedőjével lett elültetve a krumplija. Cserébe ő is odaadta
az önkormányzatnak a gépét.
Ötvös Károly képviselő:
Nem arról szól a 90 %-a, hogy hogyan tudnánk megoldani a problémákat. Bántani
egymást, irigykedni egymásra, egymásra mutogatni.
A mart aszfalt a HEMAG kft telepén van.. Nincs helye az önkormányzatnak ezért
került oda.
Az összes szén is ide lett letéve.
A.közmunka az egyedüli lehetőség Átányban. A gépeket azért vesszük, mert arra
van pályázati lehetőség.
Kevés ember jött el a Képviselő-testületi ülésre olyan szándékkal, hogy valamilyen
javaslattal állt volna elő. Csak akkor jutunk előre, ha a közös hangot megtaláljuk.
Bedécs János:
Az úton nem lehet közlekedni.
Az a javaslata, hogy ne fizessenek súlyadót és ha javítani kell az autót akkor fizessék
ki ebből.

11

Átány Községi ÖnI~onnányzatfa(ugyű&éne4
2017. február 21-ijegyző&önyve

A Gömöri féle háznál sok Szemét van. Ki kellene takarítani. Nem lehet felszólítani a
gazdáját, hogy tegye rendbe?
A közmunkások is összeszedik a szemetet aztán meg bedobják oda.
Nagy Lajos:
Hány éve készülnek már rendbe tenni az utakat?
Baráth Árpádné:
Orül annak, bogy a kisebbség Ilyen nagy számban képviseli magát.
Kérdezi, bogy hol van Atányon a Kisebbségi Onkormányzat?
Hol van az összefogás?
Ott ülne a testületbe és mindenről tudna valamit.
Ha most összefogtak ne engedjék ki a kezükből, de ne uszításra fogjanak össze.
Míg volt Kisebbségi Onkormányzat mindent megkapott. Bált is rendeztek. Ossze
kellene fogni. Nem elégedett a falu. De ha követelésük van azt is le kell tenni, hogy
mit vállalnak.
Suháné Zaiácz Ágnes:
Kutyaügyben is volt benn a hivatalban. Meg azért is, bogy segítsenek felszántani a
kertjét. Bármit kért mindig elutasította a polgármester.
Hegedűs János:
Az a kérdése, hogy hova fogják gyűjteni a képviselők tiszteletdíját és a polgármester
béremelésének az összegét?
Látható lesz-e ez?
Miért jelentette ki fél évvel ezelőtt, hogy amíg polgármester lesz addig nem lesz
Kisebbségi Onkormányzat?
És miért nincs Kisebbségi Onkormányzat?
Gönczi Mihály polgármester:
A Képviselő-testületből 5 fő tiszteletdíját letéti számlára helyezi az önkormányzat
javára és a testület döntése alapján fogja felhasználni a község javára. A
2017.01.01-től törvény szerinti bérfejlesztését ugyanerre a letéti számlára kell,hogy
tegyék.
40 %-a roma származású a községben. Nem volt 30 ember, aki roma
származásúnak vallotta magát. A nemzetiségi szavazásra sem mentek el sokan. Ez
volt a legnagyobb probléma.
Azokon múlik, akik úgy gondolják, hogy meg akarják oldani.
5 gyereket el tudott vinni Kutas úr Horvátországba. aminek nagyon örül. Ha ezt a
szervezetet civil szervezetként bejegyzik az önkormányzat által kiadott rendelet
szerint minden feltétel rendelkezésre áll.
A legjobb lenne, ha jönnének javaslattal, kezdeményeznének.
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Az út kérdésével kapcsolatosan:
Otvöstábornok Út,
Szabadság Út
Béke Út
Templom Út 2. szakasz
Bem út 2. szakasz
Szövetség Út
Rózsa út
Buszmegálló környéke,
Falu közepét ő építtette.
Majd leálltak az Útépítés támogatásáról.
A közintézmények megfelelő minőségéről kell gondoskodnia.
Arról nem tehet, hogy rombolják a falut.
Az önkormányzatnak csak kényszerbontás esetén lehet hozzányúlni.
Mivel más vélemény, hozzászólás nem volt a polgármester tisztelettel megköszönte
a jelenlévők figyelmét és részvételét és 20 óra 35 perckor a falugyűlést bezárta.

k.m.f.
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