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1



kány I(özségi Ön~ormányzat KépviseLő- ‘flstü&téneí~
2017 március 30-i rendes, nyiLvános üLésénekjegyzű~önyve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének, 2017.március 30-án
megtartott rendes, nyilvános ülésén

Helye: Községháza nagyterme

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint:

Gönezi Mihály polgármester

Jámbor Dénes alpolgármester

Ötvös Károly képviselő

Szabó Sándorné képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Sebőkné Kövesdi Kinga pénzügyi ügyintéző

Ötvösné Mérten Ilona intézményvezető .

Fülöp Márta pályázó

Orbán Károlyné védőnő

Dr. Szabó János háziorvos

Mengyi Zoltánné közszolgálati tisztviselő

A Képviselő-testületi ülés megkezdése előtt néhányan Petíciót adtak át a polgármester Úr
részére.

Gönczi Mihály polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. Külön
tisztelettel köszöntötte a munkatársait, meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a ‘7 fő megválasztott képviselő közül,7fő
jelen van.

Minden napirendi pont megtárgyalásra kerül. Döntést egy későbbi időpontban fog hozni a
testület. Dr. Ungvári Tamás jogi főosztályvezetővel egyeztetve a Közös Hivatal SZMSZ-től
eltérően írásban kellett megbízást adni ajegyző helyettesítésére Sebőkné Kövesdi Kinga
személyében. O fogja hitelesíteni a jegyzőkönyvet. Jelenlétével minden testületi ülés
törvényessé minősül. Szeretné elkerülni, hogy a legkisebb jogi tortúra is felmerülhessen ezért
döntés nem születik, de a napirendi pontokat megtárgyalják.

Javaslatot tett ajegyzőkönyv hitelesítőkre Szabó Sándorné és Szigili János képviselők
személyében.
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Javasolta, hogy az ülésen a napirendi pontokat a meghívóban kiadottak szerint tárgyalják:

Javaslat az ülés napirendi pontjaira.

1. Pályázat elbírálása, IKSZT vezetői kinevezés
Előadó: Gönczi Mihály polgármester

2. Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről
Előadó: Dr. Szabó János háziorvos, Orbán Károlyné védőnő, Dr. Márkus Agnes
gyógyszerész és Dr. Báthori István fogszakorvos .

3. A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetőségei a népesség
megtartásában
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

4. Falubejárással kapcsolatos ügyek
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

5. Egyebek

Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítőkre, és a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő- Testület, ajegyzőkönyvvezetőre,jegyzőkönyv hitelesítőkre és napirendi
pontokra tett javaslatot, a döntéshozatalban résztvevő 7 fő közül,? igen szavazattal,
egyhangúan elfogadta (a szavazásban 7fő vett részt).

A Képviselő-testület által elfogadott napirendi pontok:

1. Pályázat elbírálása, IKSZT vezetői kinevezés
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

2. Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről
Előadó: Dr. Szabó János háziorvos, Orbán Károlyné védőnő, Dr. Márkus Agnes
gyógyszerész és Dr. Báthori István fogszakorvos

3. A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetőségei a népesség
megtartásában
Előadó: Gönezi Mihály polgármester .

4. Falubejárással kapcsolatos ügyek
Előadó: Gönezi Mihály polgármester

5. Egyebek
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Gönczi Mihály polgármester: Napirend előtt tájékoztatta a testületet, hogy az átruházott
hatáskörben keletkezett dokumentumokról írásban kaptak tájékoztatást.
A két ülés közötti időszalcól az alábbiakban tájékoztatja a Képviselő-testületet:

- 2017.02.09.-én elfogadásra került a2017. évi költségvetés
- 2017.02.13-án a Heves Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától kért

konzultációs lehetőséget.
- 2017.02.14-én Átány községgel összefüggésben doktori disszertáció készült 2db
- 2017.02.16-án pályázati író kereste fel. Egyre több pályázat jelenik meg, ami minket is

érinthet.
- 2017.02.17-én Wass Albert megemlékezés volt. Megköszöni Ötvös Károly

képviselőnek és Ötvösné Mérten Ilonának az ebben végzett munkáját.
- Majd szombaton Katona Gábor helyszíni szemlét tartott. Tervezői javaslatot készítette

el, ami ma érkezett meg.
- 2017.02.21-én Svájci Modell Záró program rendezvény volt Átányban. Ezt követően

Falugyűlésre került sor.
- 2017.02.27-én a KLIKK által üzemeltetett Általános Iskolának Iskolai Tanácsülésén

vett részt.
- 201 7.02.28-án a hosszabb idejű közmunka zárására került sor. A START programban

a 20±8 fő foglalkoztatása megszűnt.
- 2017. 03.01-én az áramlekötést végezték Végh János képviselő jelenlétében arégi

Posta épületénél. .

- 2017.03.02-én Újra indult a Belügyminisztérium által elfogadott START program ahol
15 fő mezőgazdasági és 8 fő szakmunkás került foglalkoztatásra. Ezen a napon volt a
Csillagfalu Közhasznú Egyesülettel egy egyeztetés, amely valószínűleg az
együttműködési megállapodás felmondását eredményezi.

- 2017.03.06-án a munkaügynél szerződéskötésre került sor a START programmal
összefüggésben.

- 2017.03.07-én REGIO-KOM Felügyelő-bizottsági ülésen vett részt.
- 2017.03.08-án az alpolgármester úrral a nőnapi köszöntést intézményeinknél a

hagyományoknak megfelelően végezték. Ugyanezen a napon a Gondozási Központnál
nőnapi rendezvényen vett részt.

- 2017.03.10-én RFGIO-KOM Társulási Tanácsülés volt. Itta két szervezet a REGIO
KOM KFT és a Hulladékszállító KFT füziójáról volt szó. Ennek az előkészítése
folyik, több hónapot fog igénybe venni. Egy szervezetté fog alakulni.

- 2017.03.13-án személyügyi beszélgetést hajtottak végre ajegyző asszonnyal.
- 2017.03.14-én rendkívüli ülést tartottunk. Este volt egy rendezvény. Megköszöni

Szabó Sándorné képviselő asszonynak és Ötvösné Mérten Ilona munkáját.
- 2017.03.17-én szintén egy doktoranduszt fogadott.
- 2017.03.20-án Egerben volt jogásznál konzultáción.
- 2017.03.21-én az esti órákban 17 órától katonai toborzás volt Átányon. Nem volt nagy

tolongás.
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- 2017.03.22-én a Kossuth Rádióban adott egy riportot. Néprajzi kultúra és a START
program volt a téma.

- 2017.03.23-án ajegyző asszony kérelmére egy Új elbeszélgetés történt délelőtt. Ennek
megfelelően a dokumentumok elkészültek.

- 2017.03.24-én az IKSZT-vel kapcsolatos szakmai véleményezésre került sor.
- 2017.03.25-én a Konyhán tönkre ment az üst, ennek javítását kezdeményezte. Annyira

tönkre ment, hogy nem lehet javítani. Ezért soron kívül intézkedni kellett egy Új üst
beszerzésére. .

A START programban megkezdődött az útépítés, a Tároló építése. A pályázatnak megfelelő
munkálatok folynak.

Gönezi Mihály polgármester: .

Kérdezte, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban.

Mivel nem volt a polgármester 14 óra 15 perckor zárt ülést rendelt cl.

A nyílt ülés 14 óra 25 perckor folytatódott.

2.Napirendi Pont:
Beszámoló a településen végzett egészségügyi tevékenységről

Gönezi Mihály pol2ármester:Az írásbeli előterjesztés kiadásra került. Ezt tárgyalta az
Ugyrendi Bizottság is. A Háziorvosi tevékenységről Dr. Szabó János egy részletes
beszámolót nyújtott be a Képviselő-testületnek. A védőnői, fogorvosi és gyógyszertári anyag
került még benyújtásra amelyben tájékoztatták a testületet.
Van-e ezzel kapcsolatosan szóbeli kiegészítés?

Dr. Szabó János háziorvos:
Jelen pillanatban a községben van aktív TBC-s beteg aki önkényesen távozott az intézetből.
Később kényszergyógykezelésre cl fogják szállítani de amíg ez meg nem történik, addig
kisebb féle fertőzésveszély van. A családot és a közvetlen környezetet szűrésre majd be kell
küldeni. Abban majd a Családsegítő közreműködését is kéri, hogy Úgy rájuk lehessen hatni,
hogy menjenek cl vizsgálatokra. Cseppfertőzéssel nem terjed.

Gönczi Mihály pol2ármester: .

Földrajzi területe behatárolható-e hogy hol található?

Orbán Károlyné védőnő: Egri u.2. A csecsemők védve vannak, mert 6 hetes korukig
megkapják a BCG-t de itt a problémásabb a felnőtt lakosság.

Dr. Szabó János háziorvos:
Szeretné megköszöimi a kollégák munkáját. Azzal van nagyon nagy szerencséje a falunak,
hogy Rozika itt van évtizedek óta. Mindent md. Antal Bea egy nagyon jól képzett
szakember,aki segíti a munkáját. A gyermekeknél 100 %-os oltottság van. Idén még a
gyermekorvos is biztosított. Jövőre ha lesz pályázat kéri a segítséget.
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Gönezi Mihály polgármester:
Az EFOP-os pályázattal kapcsolatosan kéri, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Dr. Szabó János háziorvos:
2 EFOP pályázatról van szó amit jelzett a beszámolóban.

- Egészségügyi praxis közösségek fenntartásáról szóló pályázat
- Szociális pályázat a hátrányos helyzetű lakosság szegregációjának megszüntetésére

Gönczi Mihály polgármester:
Kérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás?

Jámbor Dénes alpolgármester:
A beszámoló nagyon részletes. Mindenhonnan a faluban csak pozitív visszajelzést kap. Meg
vannak elégedve az egészségügyi szolgáltatással.

Végh János képviselő: ..

A beszámolóban hja, hogy EKG rendszerre lenne szükség. Osszegbe ez mennyibe kerülne?
A testület erről tárgyalna, hogy a munkájuk gyorsabb és könnyebb legyen.

Dr. Szabó János háziorvos:
Egy tabletet kell beszerezni és egy szoftvert hozzá. Kb. mindennel együtt 300 ezer forint
lenne. Ez azért leimejó, mert azonnal elmegy a felvétel a kardiológusnak. Es így ő is tud
véleményezni. Ez a biztonságot növeli.

Jámbor Dénes alpolgármester:
Maximálisan csatlakozik Végh János képviselő javaslatához. Szerinte a képviselői alapból is
meg lehetne venni. De akár a költségvetés terhére is megvehetnék.

Gönczi Mihály polgármester:
Nem egy olyan nagy összeg így a polgármester saját hatáskörében tudja rendezni. Kéri a
doktor urat, hogy ebben az intézkedést tegye meg. Kérj en árajánlatot.

Ötvös Károly képviselő:
Köszöni az egészségügy minden dolgozójának a munkáját. A lakosság nagy része elégedett.
Az egészségügyi ellátás a faluban komplex. jó úton halad. Kívánja, hogy a továbbiakban is
így legyen.

Gönczi Mihály polgármester: .

Megköszöni az eddig végzett kiemelkedő munkáját mindenkinek aki az egészségügyben
dolgozik. Színvonalas ellátás folyik a faluban. Kitartást, egészséget és Dr. Szabó Jánosnak az
unokához külön gratulál.

Dr. Szabó János háziorvos: .

Mindenkinek nagyon jó egészséget kíván ebben a testületben. Kitartást, türelmet,nyugalmat
és sok-sok békességet.
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A polgármester 14 óra 45 perckor szünetet rendelt cl.

Az ülés 14 óra 55 perckor folytatódott.

3.Napirendi Pont:
A falu jövőképe, helyzete. Az önkormányzat lehetőségei a népesség

megtartásában

Gönczi Mihály polgármester: ..

Készült egy anyag írásban. Felelőse a polgármester és az Ugyrendi Bizottság. Az Ugyrendi
Bizottság ezt a kérdést tárgyalta. Egy helyzetértékeléssel kezdődik ez az anyag. Es felfest egy
jövőképet a Vége.

Gönczi Mihály pol2ármester: Kérdezte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy Van-e
hozzászólás, kiegészítés?

Szabó Sándorné Üayrendi Bizottsá2 elnöke:
Az Ugyrendi Bizottság megtárgyalta és szóban kiegészítették a közrenddel kapcsolatban. A
rendőrségnek lehetne szólni, hogy többet járőrözzenek. Munkahelyteremtés az anyagban is
benne szerepel. Egy célt kitűztünk ésjó lenne, ha ebben az irányban haladnánk.

Gönezi Mihály pol2ármester:
A helyzetelemzés elég pesszimista hangulatú. Hiszen, ha végig nézzük a demográfiai
helyzetet a 18 év feletti választópolgár 1035 fő jelenleg. A 0-3 év közöttiek 118 fő. Szomorú
képet kapunk a demográfiai helyzetről. A szociális teher sem kevés. Ami kiadásban és
munkában is sok. Mérhetetlen nagy létszámú aki a munkaügyi központ nyilvántartásában van
az 242 fő. FHT támogatásban részesül a járástól majdnem 100 fő. Oriási ez a tömeg és
jelentős része képzetlen. Humán erőforrás kérdésében komoly gondjaink vannak.
Társadalmi viszonyokról: egy politikai helyzet ütötte fel a fejét. Ennek a folyamányajelenleg
is tapasztalható. Egy része már a falugyűlésen is nyilvánosságra került. A Demokratikus
Koalíció mint pártszervezet húzódik meg mögötte. A DK elég erős aktivitást fejt ki és hozzá
kapcsolódóan a szociális hátrányban lévő embereket félre tudják vezetni.
Ez megtalálható a faluban. Szeretnék, ha olyan irányba menne a falu amit ajövőkép itt
felvázol. Ez magában egy olyan irányt határoz meg a testületnek, hogy azokat a feladatokat,
ami ezzel összerngg, azokat elvégezzék.
Rend, munkahelyteremtés, közbiztonság kell.

Gönczi Mihály polEármester: .

Kérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás?

Mivel nem volt ezt a napirendi pontot lezárta.
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4. napirendi pont
Falubejárással kapcsolatos ügyek

Gönczi Mihály polgármester:
Két terület volt a falubejárással kapcsolatosan.
Az egyik a fakivágás volt, amelyet elvégeztek az iskola udvarán. A kifizetése is megtörtént.
A másik ami ide tartozik, hogyjött egy beadvány, amelyben az Atányi Nyugdíjasokért
Alapítványa a régi Posta épület megmentése tárgyában adta be, mert Szeretné ha a testület
hatályon kívül helyezné a határozatot amelyben döntött, hogy lebontja azt az épületet’
Lehetne hasznosítani valamire, de akkor magas költségek merülnének fel, hogy használható
épület legyen a raktározás kivételével.
Ha személyi feltételeket akarunk biztosítani, akkor szociális helyiségeket kellene kialakítani.
A tetőszerkezetet mindenképpen javítani kell. Ha megtartjuk a tetőszerkezet javítása és a
nyílászárók javításával csak raktározásra lehet használni. Mást nem tudunk bernie kialakítani
mert nines meg a szociális feltétel.

Kérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel?

Jámbor Dénes alpolgármester:
O a falubejáráskor sem értett egyet a lebontással. Azon ajavaslaton van, hogyne fogjanak
hozzá a bontáshoz. Reméli, hogy találnak rá megoldást. A baleset elhárítást mindenképpen el
kell végezni. Szakmai és néprajzi szempontból sem javasolja a lebontását. Várhatóan az idén
lesznek LEADER-es pályázatok. Hátha lesz olyan civil szervezet, aki aktív munkát végez és
felvállalja ennek az intézését. Es annak a civil szervezetnek a keretén belül fel tudnánk újítani.

Ötvös Károly képviselő:
De addig mi lesz vele? Készítenek oda egy kerítést, hogy a gyerekek ne menjenek át. Nem lát
benne nagy értéket. De adjuk oda civilszervezetnek és végezzen rajta állagmegóvó munkát.
De azért, hogy csak ott álljon és romoljon tovább az épület állaga annak nincs értelme. A
többi jobb minőségű épület sem kell senkinek. Semmi építészeti formát nem mutat ami miatt
meg lehetne hagyni.

Gönczi Mihály pol2ármester:
Javasolja, hogy végrehajtását függesszék fel. A civil szervezetek részére felajánljuk
megoldási javaslatra. Hátha lesz megoldás benne későbbi időpontban. Egy kerítéssel el kell
keríteni. Ez már egy jogi védelmet nyújtana.

Szórád Imre képviselő:
Ha a tető helyre lenne állítva, akkor nem jelentene balesetveszélyt.

Gönczi Mihály polgármester:
A gyerekek labdáznak és a tetőt berúgják. Csak a kerítés lenne a megfelelő megoldás jelenleg.

Folyik tovább az útépítés a Móricz Zsigmond út egy részét már megkezdték.

A Tároló tér alapozása megtörtént.
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A falu lakosságából néhány ember megjelent a testületi ülésen 15 óra 7 perckor.

Gönczi Mihály polgármester köszöntött mindenkit, aki megjelent a Képviselő-testületi ülésen.

Kérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel?

5. napirendi pout
E2yebek

Gönezi Mihály pol2ármestcr:
Kérdezi, hogy van-e az egyebek napirendi ponthoz a Képviselő-testület tagjainak hozzászólás,
észrevétel?

Ötvös Károly képviselő:
A Posta épülete előtt a bekötő járdának rossz a minősége. Javasolja, hogy ezt tegyék rendbe.
Elég balesetveszélyes, össze van törve.
A mű úton sok helyen beszakadt területek vannak. Ki kellene javítani.

Gönezi Mihály polEármester:
Tulajdonjogilag meg kell nézni, hogy ajárda kihez tartozik. Egyeztetni fog a Postával.
Az úttal kapcsolatban fel kell mérni, hogy hány négyzetméter lenne. 4.500 Ft/m2-e az
útjavításnak. A következő bejárásnál meg kell nézni, hogy ne menjenek tönkre.

Ötvös Károly képviselő:
A Gondozási Központnál sokan kérnék a gondozottak közül, hogy térítés ellenében szállítsák
be őket.

Gönczi Mihály polEármester:
Ez technikailag megoldható. Felveszi a Gondozási Központ vezetőjével a kapcsolatot.

VéEh János képviselő:
Az iskolához és az óvodához a fákat, amiket kivágtak, pótolni kellene. Ki kellene választani
hogy milyet rendelj enek.

Gönezi Mihály polgármester:
Arajánlatot már kértünk. 6.000 Ft-tól megy fölfelé az ár. Meg kell gondolni, hogy milyen fajta
legyen.

Jámbor Dénes alpol2ármester:
Kért szakértőtől véleményt. Ajánlott nem magasra növő, de gyorsan fejlődő nem allergén
virágzatút. Mindenképpen földlabdást kellene beszerezni azt javasolták.

Képviselői javaslatok, bejelentések

Gönczi Mihály pol~ármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy 3 pályázat van benn. A Belügyminisztérium döntést hozott a
település operatív programban és ha a megyei közgyűlés elfogadja akkor lehet az
önkormányzatnak a támogatási szerződést aláírni. Ezek TOP-os pályázatok.
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Kérdezi ajelenlévőket, hogy van-e valaki aki hozzá szeretne szólni, mert 3 perces
időtartamban megteheti.

Nemes Kálmánné:
Egy kérdése van, hogy ki biztosítja a Képviselő-testületnek a törvényességet?

Gönezi Mihály pol2ármester:
A törvényességi felügyeletet a Jogi Főosztállyal egyeztetve nem szükséges biztosítani jelen
pillanatban. Határozatot a testület nem hozott, amihez törvényesség lett volna szükséges. A
Jogi Főosztály vezetőjével Dr. Ungvári Tamással lett egyeztetve. Az SZMSZ-től eltérően
pedig ajegyző asszony helyettesítésére Sebőkné Kövesdi Kingát jelölte ki.
Jegyző asszony pillanatnyilag betegállományban van. A tartós betegsége esetén további
működéshez ajogi feltételt ebben a keretben lehet működtetni.

Tájékoztatja ajelenlévőket arról, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt Ügyrendi Bizottsági
ülésen tárgyalta a testület az előkészítő munkát.
A Képviselő-testület teljes részletességgel ki szokta tárgyalni azt az anyagot ami a testület elé
kerül. Ennek az ülésnek a napirendi pontjainak megfelelően hétfőn volt ülés amelyen a
testület tagjai jelen voltak.

Nemes Kálmánné:
A Művelődési Ház igazgatói állásban sem született döntés?

Gönezi Mihály polEármester:
Teljesen megtárgyalták a pályázatokat. Meghallgatták a pályázókat de a mai napon nem
született döntés.

Szabó Sándorné Ü2yrendi Bizottsá2 elnöke:
A Művelődési Ház igazgatói pályázatát nem az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, hanem egy
szakértői bizottság.

Bedécs Mária:
Lehet-e tudni, hogy mikor lesz döntés ebben az ügyben?
Es erről fognak valamilyen tájékoztatást kapni?

Gönczi MiliáJy pol2ármester: .

Várhatóan egy rendkívüli ülésen és.azon megszületnek a döntések. Ennek az időpontját még
nem döntötte el. Minden ügyről tájékoztatást fog kapni a lakosság.

Mivel más hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a Képviselő- Testület munkáját
és 15 óra 35 perckor az ülést bezárta.
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