Jegyzőkönyv
Készült: Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő testülete által 2009. március 11-én
tartott Közmeghallgatással egybekötött Falugyülésen.
Jelen vannak: Tóth Attila polgármester, Dr. Kresák Zoltán alpolgármester, Bodnár Béla,
Fedor Zsolt, Gondosné Bányai Ágnes, Horváth István, Juhász Gergely József,
Kolozs Istvánné képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Lippai Istvánné jegyző
Meghívottként jelen vannak
Bakaja Csaba
Juhászné Pál Anikó
Dr.Gárdusné Dr. Kovács Nikoletta
Kaló János
Eperjesiné Tomolya Tünde
Kaczvinszki Norbert
Illés László
Porcs Judit
Vajvoda Ágnes

ÁMK Igazgatója
Óvodavezető
Háziorvos
Esperes
Családsegítő
Sport Egyesület Elnöke
Szoc.Eü.Ifj. és Sport Biz. Tagja
Védőnő
Szoc. Alapszolg. Központ vezetője

Lakosság részéről megjelent 59 fő.
Tóth Attila polgármester
Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő testülete
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés résztvevőit.

nevében

köszönti

a

Megállapítja a határozatképességet, mivel a Képviselő testület tagjainak több mint a fele jelen
van.
Javasolja az ülés napirendjének a meghatározását a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadásával.
Képviselő testület a javaslattal egyetért és az ülés napirendjét 7 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pont:
l./ Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évben végzett feladatairól, intézményi
változásokról
Előadó: polgármester
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2./ Tájékoztató a 2008. évben elnyert pályázatokról
Előadó: polgármester
3./ Borsodszirák község csapadékvíz és belvíz elvezető rendszerének kiépítésére
benyújtott pályázat ismertetése, lakossági fórum elé terjesztése
Előadó: polgármester
4./ A 2009. évi tervek ismertetése
Előadó: polgármester
5./ Közérdekű tájékoztatók, információk
Előadó: jegyző
6./ Lakossági vélemények, javaslatok
Tóth Attila polgármester
A napirendi pontok tárgyalása előtt bemutatja Bakaja Csabát, az ÁMK intézményvezetőjét,
Dr. Gárdusné Dr. Kovács Nikoletta háziorvost, és Vajvoda Ágnest, az új szociális intézmény
vezetőjét, akik első ízben vesznek részt a Falugyűlés munkájában.
Kéri, hogy hallgassák meg az egyes napirendekhez készült beszámolóját és azt követően
mondják el véleményeiket, javaslataikat.
1./ Napirendi pont
Tóth Attila polgármester
Előterjesztést tesz az első napirendi pont tárgyában.
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Napirendi pont
Tóth Attila polgármester
Előterjesztést tesz a második napirendi pont tárgyában.
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Napirendi pont
Tóth Attila polgármester
Előterjesztést tesz a harmadik napirendi pont tárgyában.
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4./ Napirendi pont
Tóth Attila polgármester
Előterjesztést tesz a negyedik napirendi pont tárgyában.
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Napirendi pont
Lippai Istvánné jegyző
Tájékoztatja a megjelenteket néhány aktuális információról.
A Polgármesteri Hivatal szervezetében két személyi változás következett be az elmúlt évhez
képest, két új ügyintéző kezdte meg a köztisztviselői munkát.
Az ügyfélfogadás rendje nem változott, szerdán az eddigiekben megszokottak szerint
hosszabbított ügyfélfogadást tartanak, délután 5 óráig.
A hatósági munkát érintően a szabálysértés körében végzett statisztikát ismerteti, ennek
keretében elmondja, hogy a szabálysértések száma 26 db, a leggyakoribb szabálysértési
ügyfajta a tankötelezettség megszegéséből adódik.
Tájékoztatást nyújt a szociális törvény változása kapcsán, amely az alábbi területeket érinti.
Bevezetésre került a rendelkezésre állási támogatás, un. RÁT. Ebbe a körbe az az eddigiek
alapján megállapított, szociálisan rászoruló személy tartozik, aki közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatható.
Borsodszirák településen a 2009-es évben 120 fő foglalkoztatását tervezik, akik részére
közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A közfoglalkoztatási terv elkészült, a 120 fő
foglalkoztatását két ütemben, 60-60 fős bontásban tervezték.
Azok a 35 év alatti jogosultak, akik nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, a
módosított jogszabály szerint az általános iskolai végzettség megszerzésére, ill. un. Bemeneti
kompetenciák megszerzésére irányuló képzésben való részvételre kötelezhetők. A képzés
elkezdéséig azonban a közfoglalkoztatásban alkalmazhatóak.
Továbbra is fennmaradt a rendszeres szociális segélyezettek köre, leszűkítve azonban azokra
a jogosultakra, akik különböző ok miatt nem kötelezhetőek munkavégzésre.
Tájékoztatást ad a közszolgáltatási díjakról, amelyeket a képviselő-testület a december havi
ülésén állapított meg.
Tájékoztatásul felhívja a figyelmet néhány aktualitásra:
Június 7.-re várható az Európai Parlamenti választás kitűzése.
Április 1. napján lesz a lomtalanítás.
A talajterhelési díjat március 31. napjáig lehet megfizetni, aminek a mértéke 120Ft./m³.
Az általános iskolások beíratása április 20-án és 21-én 8-12 óráig lesz.
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Kutyaoltást tartanak a községben, ennek az időpontja március 24. délelőtt és 27. délután,
igény szerint a lakáson történő igénybevétellel.
Közérdekű tájékoztatója keretében elmondja, hogy annak érdekében, hogy a község a
járóbeteg és szakellátást a Miskolci BAZ Megyei Kórházban tudja igénybe venni, a
képviselő-testület már megtette a szükséges lépéseket. Ilyen irányú szándékát már több Bódva
- völgyi település is jelezte, talán ezért nehéz a döntés meghozatala az ÁNTSZ részéről.
Mindemellett a Kazincbarcikai Kórház üzemeltetését átvette Debrecen, ennek eredményeként
szakmai javulás várható.
A História völgy pályázattal kapcsolatosan kéri, hogy a helytörténeti gyűjtemény
gazdagítására várnak feleslegessé vált, a kiállításra méltó tárgyakat.
A pályázat kapcsán a kisiskola belső felújításán dolgoznak. Két fő vett részt az előzetes
felkészítő munkában, Kolozs Istvánné és Ádám Bálintné, az ezzel kapcsolatos
felajánlásokkal, kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni.
Tóth Attila polgármester
Megköszöni a jegyző tájékoztatóját.
Kéri, hogy a kérdéseket, észrevételeket tegyék meg.
A vízelvezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a községben minden ingatlant érint, a
vízelvezető árkok és a kapubejárók (összesen 325 db) egységesen lesznek burkolva.
Mindenkitől türelmet és együttműködést kér a munkálatok ideje alatt.
Kórik Sándor
A Petőfi úton van két áteresz, aminek rossz az elvezetése.
Juhász József
A szőlő útnál 7 méternek kellene lennie az útnak, de mindig egyre keskenyebb. A kertek
mögött van egy csatorna és áteresz, ami megfogja a vizet, mivel magasabban van.
Szép a Fő út aszfaltozása, annyi hiányossága van, hogy a megsüllyedt részekért nem sokat
tettek a Kht. illetékesei, kérdezi ugyanakkor, hogy a vasúti átjáró miért nem lett már egyúttal
megcsinálva.
Gratulál a szép Bartók parkhoz.
Sok fejlődés volt a településen, ha a csapadékvíz elvezetés is megvalósul, akkor a nagyobb
volumenű beruházások mind meg is lesznek.
Tóth Attila polgármester
A két hozzászóláshoz elmondja, hogy a Petőfi úti átereszt és a földutat meg fogják nézni.
A híd – áteresz rész tudatosan van megemelve, hogy a hegyről lezúduló víz lassabban érjen be
a településre.
A vasúti átjárót sajnos nem újították fel, ez azért lehet, mert a MÁV és a Kht. Között elég
nehéz kapcsolatot találni.
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Kaulics József
Véleménye szerint szép a falu, mindig halad egy kicsit.
A beszámoló adataiból egy kérdés merült fel benne: a 362 milliós költségvetésünk 80 %-a
működési kiadás, ebből az óvoda és az iskola fenntartása 60 millió, a többi 300 millió az
önkormányzatra megy el? Ez nagyon sok.
A szennyvíz díja 495 Ft + ÁFA, azaz kb. 600,- Ft. Ennek a díjnak a harmadát kell fizetni
Mucsonyban, ez nem a tökéletes gazdálkodás eredménye.
A díj befizetésére kérünk valami rugalmasabb megoldást, csekket vagy átutalást, a
kizárólagos díjbeszedés helyett.
Az a papír, amit a díjbeszedő átad, nem jogosít fel készpénz átvételére. A pénzkezelésnek
különleges szabályai vannak. Így tulajdonképpen senki nem tudja igazolni, hogy a szennyvíz
díjat befizette. A szemétdíjat Barnáné helyesen kiállított bizonylat ellenében szedi.
Bízzunk benne, hogy az idén is sikerül pályázatot elnyerni. A belvízrendezés megvalósulása
jó lenne. Sikereket kíván az idei év során is!
Tóth Attila polgármester
Köszöni a jókívánságot és a kérdéseket.
A költségvetés összes kiadásai között szerepelnek az intézmények és természetesen a
polgármesteri hivatal fenntartásán kívül többek között az alábbi kiadások:
A Bódva Közmű Kft. költségvetése, 70 millió Ft., mivel a társulás székhelye Borsodszirák.
Nagy százalékot tesznek a ki a szociális kiadások, így elsősorban a rendszeres szociális
segély, ill. aktív korúak ellátásához kapcsolódó kiadások, és a közfoglalkoztatás is.
A szennyvíz kérdésével kapcsolatosan a Kft. ügyvezetője, Vanczák úr ugyan nincs jelen, de a
Kft. egyik dolgozója, Mészáros Anita jelen van.
Mészáros Anita
Minden településen működik a díjbeszedés. A számla pedig a befizetésekről ki van állítva.
Kaulics József
Pénztárbizonylatot kellene kapnia.
Takács István
Kérdezi, hogy hol van a szőlő út? Van, de még sincs ott. A régi úton nem lehet közlekedni,
ezért az emberek a más tulajdonában lévő földeken járnak keresztül.
Meg kellene javítani a régi utat.
Tóth Attila polgármester
Biztosan volt ott út, de meg kell nézni pontosan a térképet.
Most lesz rá létszám, ki fogják takarítani a közfoglalkoztatás keretében és helyreállítják.
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Tóth Lajos
A szőlő út helyén van az árok. Két éve kitakarították az árkot, de most megint be van szántva,
minden évben beljebb szántanak. Most már gyalogosan sem lehet közlekedni, fent az erdőnél
sem az úton járnak az emberek, hanem más tulajdonán. A mélyút tele van hordva szeméttel.
A kavicsbányán is meg van csinálva az árok, de a víz nem megy le, megáll a vasútnál.
Tóth Attila polgármester
Az önkormányzat kezelésében lévő földutakat, vízelvezető árkokat és átereszeket kitakarítják
és rendbe teszik.
Megköszöni a figyelmet és tekintettel arra, hogy több tárgy és hozzászólás nem volt,
polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és a közmeghallgatással egybekötött
falugyűlést bezárja.
Kmft.

Tóth Attila
polgármester

Lippai Istvánné
jegyző

Fedor Zsolt
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

Gondosné Bányai Ágnes
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

