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Jelen vannak:
Encs Város Önkormányzata képviseletében

Bratu László

polgármester

Abaújalpár Község Önkormányzata

Zinger Zsolt

polgármester

Abaújkér Község Önkormányzata képviseletében

Palkó József

polgármester

Alsógagy Község Önkormányzata képviseletében

Takács László

polgármester

Baktakék Község Önkormányzata képviseletében

Soltész János

polgármester

Beret Község Önkormányzata képviseletében

Gulyás Károly

polgármester

Csenyéte Község Önkormányzata képviseletében

Kéri Zoltánné

polgármester

Csobád Község Önkormányzata képviseletében

Bukovenszki István

polgármester

Detek Község Önkormányzata képviseletében

dr.Viszlai Béla Sándor

polgármester

Fancsal Község Önkormányzata képviseletében

Varga István

polgármester

Fáj Község Önkormányzata képviseletében

Dávid József

polgármester

Felsőgagy Község Önkormányzata képviseletében

Bogoly János

polgármester

Forró Község Önkormányzata képviseletében

Rakaczki Zoltán

polgármester

Fulókércs Község Önkormányzata képviseletében

Pecsenye László

polgármester

Gagyapáti Község Önkormányzata

Afonyi László

polgármester

Garadna Község Önkormányzata

Pauló Tiborné

polgármester

Gibárt Község Önkormányzata

Matkovics Lajos

polgármester

Hernádbűd Község Önkormányzata képviseletében

Takács László

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 Szilárd

polgármester

Krasznokvajda Község Önkormányzata képviseletében

Csizmadia Károly

polgármester

Litka Község Önkormányzata képviseletében

Kardos Endre

polgármester
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Méra Község Önkormányzata képviseletében

Suszter János

alpolgármester

Novajidrány Község Önkormányzat

Süvegesné Sarlay Zsuzsanna

polgármester

Pamlény Község Önkormányzata képviseletében

Zsarnai Gyuláné

polgármester

Pere Község Önkormányzata képviseletében

Blaskó István

polgármester

Perecse Község Önkormányzata képviseletében

Aradiné Garai Erika

polgármester

Pusztaradvány Község Önkormányzata

Tomkó Sándor

polgármester

Szalaszend Község Önkormányzata képviseletében

Verpecz István

polgármester

Szászfa Község Önkormányzata

Papp Béla

polgármester

Szemere Község Önkormányzata képviseletében

Farkas Ferenc

polgármester

Büttös Község Önkormányzata képviseletében

Gyurcsó András

polgármester

Hernádvécse Község Önkormányzata képviseletében

Kovácsné Orosz Zsuzsanna

polgármester

Keresztéte Község Önkormányzata képviseletében

Nevelős Barnabás

polgármester

Távol maradt:

Tanácskozási joggal jelen vannak: Juhász Zsolt, Konyor Judit, László Emese, Prokop János, Szabó Attila,
Simon László, Bedzsó Anita a munkaszervezet tagjai.
Bratu László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 36 tanácstagból 33 fő jelen van, a
kistérségben az összlakosságszám 24.685 fő, a jelenlévők által képviselt lakosságszám 23.524 fő. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és megnyitja azt.
A
jegyzőkönyv
vezetésére
Bedzsó
Anitát,
Varga István (Fancsal) polgármestereket kéri fel.

hitelesítésére

Matkovics

Lajos

(Gibárt)

és

Felkéri a Tanács tagjait, hogy a jegyzőkönyvvezetésre és a jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot
fogadják el. A Társulási Tanács a jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyvi hitelesítők személyét egyhangúan
elfogadja.
Bratu László elnök javasolja az ülés napirendjeinek a meghívó szerinti tárgyalását. A Tanács a napirendre tett
javaslatot elfogadja.
Napirendek:
1.) ETKT feladatellátásához kapcsolódó napirendek
a.) A 2011. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
b.) 2011. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
Szóbeli kiegészítés: László Emese
c.) Kistérségi Társulás SZMSZ-ének elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
d.) Az egészségügyi sürgősségi ellátás jelenlegi helyzete a kistérségben, jogszerűség és
szakszerűség az ellátásban
Előadó: Kiss Péter Pü. Biz. elnöke
Írásos beszámoló: Dr. Vidákovics Béla ügyvezető
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2.) Területfejlesztési napirendek
a.) Kistérségi területfejlesztési munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
b.) Kistérségi Területfejlesztési Tanács SZMSZ-ének elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
c.) A kistérségi pályázatok helyzetének értékelése
Előadó: Bratu Lászó Elnök
Szóbeli kiegészítés: Juhász Zsolt
TÁMOP. 3.3.7.
Prokop János
ÉMOP-os pályázatok
Konyor Judit
TIOP-os eszköz pályázat
Szabó Attila
ÁROP. 5.1.1./c utánkövetése
Simon László
Közmunka pályázat
3.)
Egyebek
a.) Döntést igénylő előterjesztések:
- Polgárőr Szövetség 2011 évi támogatása
- ETKT elnökhelyettesének javaslata a TT ülésekről történő igazolatlan hiányzás
szankcionálására
- A Munkaszervezet SZMSZ-ének elfogadása
- A mentőállomás vezetőjének támogatási kérelme
b.) A Társulási Tanács tagjainak bejelentései
c.) Munkaszervezet tagjainak bejelentései
- A Társulási Tanács december 15.-i ülésén hozott /2010 (XII. 15) sz. TT határozata szavazati
arányának megállapítása
Napirendek megtárgyalása:
1.)ETKT feladatellátásához kapcsolódó napirendek
a.) A 2011. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
Bratu László elnök az elnökség javaslata alapján javasolja, hogy a munkatervben csak a hónap legyen
feltüntetve, a dátumokat pedig kéri, hogy minden hónap 5-ig a munkaszervezet egyeztesse a TT tagokkal, és
fixálja le, úgy hogy hétfőre és péntekre lehetőleg ne essen TT ülés, kivéve, ha rendkívüli témában kell összeülni.
Kérdezi, van –e észrevétel, javaslat a munkatervhez?
Bratu László elnök: egyéb javaslat nem lévén, kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a 2011. évi munkaterv
elfogadásáról.
Szám:
Tárgy:

2/2011.( II.22.) számú TT. határozat
A 2011. évi munkaterv elfogadása

A Társulási Tanács az előterjesztés alapján, a 2011. évi munkatervet megtárgyalta és megismerte.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2011. évi munkatervet egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
b.)2011. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Bratu László Elnök
Szóbeli kiegészítés: László Emese
Bratu László elnök: Kérdezi, hogy mindenki megismerte-e a költségvetés tervezetét és egyben kéri Kiss Pétert,
hogy számoljon be a Pénzügyi Bizottsági ülésről.
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Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy megtárgyalták a költségvetési javaslatot. A szakma
megfelelő költségvetést készített el. Elmondja, hogy az orvosi ügyelet kapcsán folytatni kell az egyeztetéseket.
Az orvosi ügyeleti autó, - amivel ellátják feladatokat - a Kistérség tulajdonában van. Ez egy régi autó, amire
sokat költenek. Sajnos pályázati lehetőség nincs új autóra, ezért azt javasolták, hogy az orvosi ügyelet megkapná
az autót névleges összegért, hogy ne kelljen adót fizetniük utána, és ha ezt értékesítik és kipótolják, akkor tudnak
venni egy új autót, vagy egy használt, de jobb állapotban lévőt. Ezt az elnökség támogatta. Az egyeztetés alapján
1 havi ügyeleti díjjal (1,1 millió Ft) kevesebb támogatást kérnek. Ezért módosítani kell a támogatási szerződést.
A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy ez az összeg (1, 1 millió Ft) kerüljön át az oktatáshoz, így a szak és
szakmai szolgáltatásra 4,5 % helyett 4% -ot kell visszaforgatni.
Elmondja továbbá, hogy a Mentőszolgálat is támogatást kér, de ez megalapozatlan a Pénzügyi Bizottság szerint,
mert nem átlátható, hogy mire fordították az előző évi támogatásokat. Ezért a Pénzügyi Bizottság kéri, hogy
számoltathassa be a támogatottakat, és ennek ismeretében újra állást foglalhasson a támogatási igényről.
A polgárőrségnél is hasonló a helyzet, ők is támogatást kérnek, de az ő helyzetükben sem átlátható, hogy mire
költötték a támogatási összegeket.
Elmondja, hogy csökken évről-évre az oktatási szolgáltatásokra visszaforgatandó összeg, ebben a szakmának
jelentős része van. Köszöni és bízik benne, hogy lesz folytatása, lesz több olyan pályázat, mint pl. a TIOP
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a kiküldött 2011. évi költségvetést.

Bratu László elnök elmondja, hogy az 1,1 millió Ft kerüljön át a közoktatáshoz, ezáltal a 4,5%-os hozzájárulás
4%-ra csökkenjen. Konyor Judit dolgozza ki, hogy az így 4%-ra módosított hozzájárulás konkrétan milyen
összeget jelent településenként.
Az önkormányzatok nagy gonddal küzdenek a számlák kifizetésénél. Fennáll a csődveszély több
önkormányzatnál, ezért az érintett önkormányzatok az Elnökség javaslata alapján kapjanak támogatást, ami 3
részletben kerül majd visszavonásra június, július, augusztus hónapban. Elmondja, hogy nem látnak más
lehetőséget az önkormányzatok megsegítésére. Leszögezi, hogy ha nem lenne a kistérség gazdálkodásában a 7
év alatt képződött általános tartalék, akkor a kistérség finanszírozása is gondokat okozna, mert a pályázatok
önerejét se tudnánk finanszírozni.
Zinger Zsolt Abaújalpár polgármestere kéri, hogy az ügyelet támogatásából ilyen módon keletkező
megtakarításból Abaújkér és Abaújalpár is részesüljön, mivel ők más körzetből veszik igénybe a szolgáltatást.
Bratu László elnök elmondja, hogy amennyiben megilleti a települést és jár neki oda kell adni. Elmondja
továbbá, hogy 90 millió Ft hitelt kell felvenni a TIOP pályázathoz a számlák kiegyenlítésére, mivel
utófinanszírozott. Szerinte feltétlenül szükség van ezekre az eszközökre.
Amennyiben nincs több javaslat, hozzászólás úgy a Módosító indítványok szavazására kerül sor. Kéri a Társulási
Tanácsot, hogy szavazzon az 1. módosít indítványról, az 1,1 millió Ft átadásáról a szak és szakmai szolgálatnak.
Szám: 3/2011.( II.22.) számú TT. határozat
Tárgy:

A 1,1 millió Ft átadása a szak és szakmai szolgálatnak

A Társulási Tanács az előterjesztés alapján, az 1,1 millió Ft átadását a szak és szakmai szolgálatnak 32 igen
szavazattal és 1 ellenszavazattal (Hernádpetri-249 fő) elfogadta.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
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Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a 2. módosító indítványról, az
Önkormányzatoknak adott működési előleg 3 részletben való visszavonásának (június, július, augusztus)
elfogadásáról.
Szám: 4/2011.( II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: Önkormányzatoknak adott működési előleg 3 részletben való visszavonása (június,
július, augusztus)
A Társulási Tanács az Önkormányzatoknak adott működési előleg 3 részletben való visszavonását (június, július,
augusztus) megtárgyalta és megismerte.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy 32 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal (Hernádpetri -249
fő) az Önkormányzatoknak adott támogatás 3 részletben való visszavonását (június, július, augusztus) elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a 3. módosító indítványról, a 90 millió Ft hitel
felvétel támogatásáról a TIOP pályázathoz.

Szám: 5/2011.( II.22.) számú TT. határozat
Tárgy:

TIOP pályázathoz hitelfelvétel

A Társulási Tanács a 90 millió Ft hitel felvétel támogatást a TIOP pályázathoz megtárgyalta és megismerte.
Mivel a kistérség nem rendelkezik ilyen mértékű anyagi forrással, ezért elfogadja, hogy 90 millió forint hitelt
igényeljen; majd azonnali kifizetési kérelmet nyújtson be az ESZA-hoz.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 90 millió Ft hitel felvétel támogatását 31 igen szavazattal
és 2 ellenszavazattal (Hernádpetri -249 fő, Pusztaradvány-249 fő) a TIOP pályázathoz elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a 2011. évi költségvetés elfogadásáról a
módosító indítványokkal együtt.
Szám: 6/2011.( II.22.) számú TT. határozat
Tárgy:

A 2011. évi költségvetés elfogadása

A Társulási Tanács az előterjesztés alapján a 2011. évi költségvetést megtárgyalta és megismerte.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetést egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
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Bratu László elnök kérdezi, hogy kinek van az ügyelettel kapcsolatos kérdése?
Kiss Péter Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja az orvosi ügyelet kapcsán, hogy mindenki megkapta a
beszámolót az ügyeletről, és abban kimutatták, hogy az OEP-től mennyi összeget kaptak, és a valós költségeket.
Nyugdíjas orvosok látják el az orvosi ügyeletet.
A 18 háziorvos részben tagja a Kft-nek, ebből 8-10 vállal csak ügyeletet, ezért kénytelenek igénybe venni mások
segítségét. Azért javasolja az ügyeletes orvos, hogy jöjjenek be Encsre a betegek, mert ha felír valamilyen
gyógyszert, úgyis Encsre kell bejönni kiváltani, mert csak itt van ügyeletes gyógyszertár; de természetesen, ha
nem tud bejönni a beteg, akkor kimennek és ellátják.
A kimutatásból látható, hogy a bérleti díj magas, (3 millió Ft) ezért javasolják, hogy más megoldást keressenek,
ahol nem kellene ennyi bérleti díjat fizetni.
Bratu László elnök elmondja, hogy az orvosi ügyeleti ellátáshoz nem kap a kistérség normatív támogatást. A
társulás a tagdíjként beszedett 49 Ft/fő összeget minden fillérig az orvosi ügyeletre fordítja.
Urbán János Hernádpetri polgármestere elmondja, hogy a 1,1 millió Ft átadását a szak és szakmai
szolgálatnak megszavaztuk, de az orvosi ügyelet gépkocsi pótlását görgetjük magunk előtt. Nem lát arra
garanciát, hogy időben vissza fogják-e fizetni az önkormányzatok a nekik adott támogatást, mert minden
önkormányzatnak sok a tartozása.
Bratu László elnök elmondja, hogy a gyerekek nem fognak kapni ebédet, mert a konyhát üzemeltető
önkormányzatoknál kb.100 millió Ft értékű kifizetetlen számla van. Ebben próbált meg segíteni a Társulási
Tanács a támogatással és azért a június, július, augusztus hónapot választották ki a visszafizetésre, mert a nyári
hónapokban kevesebb a kiadás az önkormányzatoknál.
Papp Béla Szászfa polgármestere elmondja az ügyeleti ellátás kapcsán, hogy ő cukorbeteg és akármikor hívta
az ügyeletet nem jöttek ki hozzá, ezért Miskolcról jöttek ellátni őt. Nem tudja, hogy mennyi pénzt kapnak az
orvosok, de szerinte minden juttatást megkapnak. Nem lett volna szabad 4-5 évre finanszírozni a háziorvosokat,
helytelennek tartja ezt, elég lett volna 1 évre megválasztani.
Bratu László elnök: A krasznokvajdai doktornő nem vesz részt az ügyeletben, a baktakéki orvos is már öreg,
beteg. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, nem szívesen jönnek ide dolgozni a fiatal orvosok. Rossz úton kell
közlekedni az autóknak, pl. Hernádvécse, Baktakék, Gagyvendégi. Ezért kell elidegeníteni az ügyeleti autót,
hogy mihamarabb újat tudjanak venni, mert a mostani már elmúlt 5 éves.
Papp Béla Szászfa polgármestere elmondja, hogy nem tartja reálisnak, hogy egy egyszerű gyógyszert nem
lehet kapni gyógyszertárban, azért van, hogy feltöltsék, mert az normális, hogy más ritkábban használt
gyógyszert csak másnapra tudnak elhozatni.
Bratu László elnök elmondja, hogy a gyógyszertárnak is abból van pénze, ha forgalmaz. Ügyeletes
gyógyszertár van Encsen.
Csizmadia Károly Krasznokvajda polgármestere elmondja, hogy örül, hogy van gyógyszertár, és van orvosi
ellátás. A gyógyszertárt üzemeltető vállalkozó több helyen üzemeltet gyógyszertárat. Nem kötelezhető arra, hogy
ügyeletet tartson. A helyzet nem tökéletes, de a semminél jobb.
Bratu László elnök elmondja, hogy több problémás összetevője van a helyzetnek. A szikszói aktív ágyakat
elveszítettük, péntektől nincs orvos Szikszón, nincs szakorvosi, ügyeleti ellátás.
Süvegesné Sarlay Zsuzsanna Novajidrány polgármestere köszönt mindenkit. Elmondja, hogy sokszor nem
vagyunk elégedettek az orvosi ügyeleti ellátással, keressük a hibákat, de örüljünk, hogy Miskolcról - munkaidő
után - kijön az orvos ügyelni, mert Abaújba, fiatal orvos nem fog jönni dolgozni.
Hiába kérte annak idején a polgármestereket, hogy fogjanak össze, hogy Szikszó ne veszítse el az aktív ágyakat,
senkitől nem kapott visszajelzést. Egy valakitől pedig azt a választ kapta, hogy neked nem mindegy hogy hol
száll le a beteg a buszról. Kérdezi, hogy megtettünk-e mindent azért, hogy megmaradjanak a szikszói aktív
ágyak?
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Urbán János Hernádpetri polgármestere elmondja, hogy hiába van új orvosi rendelő, ha nincs benne orvos,
mert nem biztosítottak szolgálati lakást számukra. A kitelepüléseken meg akarják szüntetni a főállású
polgármesterek megbízását, mert sokba kerül. Meg kell nézni, hogy mennyit keresnek a pedagógusok, sok túlóra
van elszámolva részükre. A 3 millió Ft bérleti díjból, amit Abaúj-Med Kft. fizet az épületet fel lehetett volna
építeni, nem kellene bérelni.
Bratu László elnök elmondja, hogy századrendű kérdés, hogy van-e szolgálati lakás, mikor Hernádvécse is már
sok háziorvosi pályázatot kiírt és mégsem jelentkezik rá senki. Akkor, amikor a Hernádvécsei körjegyzőségi
központnál épült az orvosi rendelő ezeket az aggályokat ott lett volna érdemes elmondani.
Bukovenszki István Csobád polgármestere elmondja, hogy a 3 millió Ft bérleti díjat nem sokallja, mert ez
tartalmazza a fűtés, takarítás stb. költségét is. Az ő háziorvosuk agyvérzést kapott, és nagyon várták már hogy
meggyógyuljon, és újra munkába álljon, mert hiába van Csobád a 3-as sz. főút mellett, még sincs orvos, aki
Csobádra menne dolgozni.
Az még a nagy probléma, hogy egyes emberek feleslegesen kihívják az orvosi ügyeletet. Senki nem kérdezte
meg az itteni polgármestereket Szikszóval kapcsolatban, csak beolvadt a miskolci kórházba. Sajnálja, hogy az
ügyelet részéről nem vesz részt senki az ülésen.
Bratu László elnök elmondja, hogy ne fosszuk meg a bizottságot a további egyeztetési lehetőségektől, hiszen
közös érdekünk, hogy az ügyelet a teljes kistérség megelégedésére működjön.
Takács László Alsógagy polgármestere javasolja, hogy Kiss Péter negyedévente üljön le egyeztetni az
ügyelettel.
Bratu László elnök kérdezni, hogy van-e még a felvetett témákkal kapcsolatban hozzászólás.
Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előre hozott finanszírozási összeg mindenkinek – a
társult településeknek is segít – hiszen a fenntartási költség közösen jelentkezik a gesztornak és a környező
kistelepüléseknek egyaránt. Fenntartók fogják felhasználni, és a bejáró tanulók is ugyanúgy fogják élvezni. A kis
településeket előnyösebb helyzetbe kell hozni.
Urbán János Hernádpetri polgármester elmondja, hogy a kis településeket nem kell dédelgetni, de
alkotmányos joga mindenkinek a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A szűkös költségvetési kondíciók miatt az
intézményi fenntartás is nagy gondot okoz, de kistérségünkben legalább ekkora probléma az úthálózat leromlott
állapota, különös tekintettel a zsáktelepülésekre, melyeket akár a mentő akár az orvosi ügyelet csak egy
útvonalon tud megközelíteni és így a települések elérhetősége sokat romlott.
Bratu László elnök elmondja, hogy Fancsal is zsák település lesz, ha leszakad az út. Gibárt meg se tudta
közelíteni a temetőjét, mert becsúszott a Hernádba a partoldal. Tavasszal, ha a víz beviszi az utat is a
Hernádba, akkor Gibártot csak Hidasnémetinek vagy Tállyán keresztül lehet majd csak megközelíteni.
Krasznokvajdára 40 km-el több, mert Gagyvendéginek kell kerülni a leszakadt út miatt, és már 1 éve ez az
állapot uralkodik, a miniszter tavaszra ígérte a rendbetételét.

Bratu László elnök: Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat kéri a Társulási Tanácsot, hogy
kézfelnyújtással szavazzanak az ügyeleti gépkocsi elidegenítésének elfogadásáról.
Szám: 7/2011. (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy:

Az ügyeleti gépkocsi elidegenítésének elfogadása

A Társulási Tanács az ügyeleti gépkocsi elidegenítését megtárgyalta és megismerte, úgy dönt, hogy az ügyeleti
gépkocsi elidegenítéshez hozzájárul egyhangúlag támogatja azt.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
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Bratu László elnök javasolja, hogy térjenek át a Területfejlesztési napirendek tárgyalására.

Kéri a Társulási Tanácsot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a 2011. évi területfejlesztési munkaterv
elfogadásáról.
Szám: 8/2011. (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy:

A 2011. évi területfejlesztési munkaterv elfogadása

A Társulási Tanács az előterjesztés alapján, a 2011. évi területfejlesztési munkatervet megtárgyalta és
megismerte.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2011. évi területfejlesztési munkatervet egyhangúlag
elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Bratu László elnök kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása a kistérségi Területfejlesztési SZMSZ-hez, a
következő napirendhez.
Hozzászólás, javaslat hiányában kéri a Társulási Tanácsot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak Az Encsi
Többcélú Kistérségi Társulás új területfejlesztési SZMSZ-ének elfogadásáról.
Szám: 9/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás új területfejlesztési
elfogadása

SZMSZ-ének

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás új területfejlesztési „SZMSZ”-t az előterjesztésben tett javaslat alapján
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A kistérségi pályázatok helyzetének értékelése:
Juhász Zsolt előadja beszámolóját a TÁMOP-3.3.7 pályázatról.
Prokop János előadja beszámolóját a ÉMOP-os pályázatról.
Konyor Judit előadja beszámolóját a TIOP-os pályázatról.
Szabó Attila előadja beszámolóját az ÁROP-os pályázatról.
Simon László előadja beszámolóját a közmunka pályázatról.
Dr. Viszlai Béla Detek polgármestere rövid tájékoztatást kér e-mailen a Munkaszervezettől a pályázatokkal
kapcsolatban. pl. új Széchényi terv, ÉMOP
Bratu László elnök elmondja, hogy a polgárőrség és a mentőállomás kérésével kapcsolatos napirendet a
márciusi ülésre kell elnapolni, de előtte a pénzügyi bizottság újra tűzze napirendre és kérjen beszámolót.
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Kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzon, hogy egyetért-e a polgárőrség és
mentőállomással kapcsolatos napirend elnapolásával.
Szám: 10/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: A mentőállomás és polgárőrséggel kapcsolatos napirend márciusi ülésre való
napolása
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás A mentőállomás és polgárőrséggel kapcsolatos napirend márciusi ülésre
való elnapolásra tett javaslatot egyhangúan elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Bratu László elnök kéri Üveges Gábor elnökhelyettest, hogy adja elő tájékoztatóját az elnökségi ülésen
elhangzottakról azzal kapcsolatosan, hogy mi történjen azokkal a tagokkal, akik rendszeresen igazolatlanul
vannak távol a TT ülésekről.
Üveges Gábor elnökhelyettes: Elmondja, hogy szavazzon a Társulási Tanács arról, hogy aki 2 egymást követő
alkalommal nem vesz részt a Társulási Tanács ülésen, annak vissza kell szolgáltatni a laptop-ot. A polgármestert
kijelölt helyettesítője bármikor képviselheti a Tanács üléseken, ha neki más elfoglaltsága van.
A másik felvetés pedig az, hogy zárjuk ki a Kistérségi pályázatból azt, aki igazolatlanul hiányzik az TT
ülésekről.
Matkovics Lajos Gibárt polgármestere mindkét javaslatot elfogadja.
Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak Igazolatlan hiányzás
szankcionálásának elfogadásáról, arról, hogy aki két egymást követő alkalommal nem vesz részt a TT ülésen,
annak a laptop-ot vissza kell szolgáltatni.
Szám: 11/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: Igazolatlan hiányzás szankcionálása-laptop visszaadás
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás javaslata alapján
visszaadás - megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Igazolatlan hiányzás szankcionálását

- laptop

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
Üveges Gábor elnökhelyettes elmondja, hogy szavazni kell arról is, hogy a pályázatokban ne vegyen részt az,
aki két egymást követő ülésen igazolatlanul hiányzik. Sajnálja azon települést, akinek vezetője nem
együttműködő, hogy a képviseletet biztosítsa, mert ez egy nagy közösség kárára történik, ne okozzon kárt a saját
településének azzal, hogy nem vesz részt az üléseken, mert nem fog elegendő információval rendelkezni. Ezért
kell ezt szankcionálni.
Javasolja, hogy a meghívó kiküldésekor legyen beleírva a levélbe, hogy 3 napon belül visszajelzést kér a
munkaszervezet, hogy ki kapta meg és ki nem. Van ideje mindenkinek arra, hogy ha nem tud részt venni az
ülésen helyettesítőről gondoskodjon.
Forró település polgármestere eltávozott, így a létszám 32 főre (20853 fő) módosult.
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Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak az Igazolatlan hiányzás
szankcionálásának elfogadásáról, arról, hogy aki két egymást követő alkalommal nem vesz részt a TT ülésen, az
elnökség mérlegelése alapján a települést ki lehet zárni a pályázatokból.
Szám: 12/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: Igazolatlan hiányzás szankcionálása-pályázatból való kizárás
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás javaslata alapján Igazolatlan hiányzás szankcionálását – pályázatból való
kizárás - megtárgyalta és 18 igen szavazattal (15.417 fő), 13 nem szavazattal (Alsógagy 122 fő, Baktakék 769
Fő, Beret 293 fő, Csenyéte 529 fő, Detek 308 fő, Fáj 369 fő, Felsőagy 187 fő, Fulókércs 385 fő, Gagyapáti 34 fő,
Hernádpetri 249 fő, Litka 56 fő, Méra 1800 fő, Pusztaradvány 249 fő; összesen: 5350 fő) és 1 tartózkodás mellett
(Abaújalpár 86 fő) elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
Bratu László elnök elmondja, hogy elnökségi ülésen felvetődött, hogy mindig más helyszínen kellene a TT
ülést tartani. Erre kér javaslatokat.
Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendhez. Amennyiben nincs, kéri, hogy térjenek át a
következő napirendi pont tárgyalására.
Kéri a Társulási Tanácsot, hogy kézfelnyújtással szavazzanak Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezete SZMSZ-ének elfogadásáról.
Szám: 13/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete SZMSZ elfogadása.
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás a Munkaszervezet SZMSZ-ét
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

az előterjesztésben tett javaslat alapján

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal
Bratu László elnök kérdezi, hogy nem maradt-e ki napirendi pont.
Juhász Zsolt munkaszervezet vezető elmondja, hogy a Társulási Tanács december 15-i ülésén hozott
41/2010.(XII.15.) határozat szavazati arányának megállapítása elmaradt az ülésen, ezért ezt tisztázni kellene.
A jelenlévő polgármesterek nem nyilatkoztak, hogy ki szavazott 2010.december 15-én nemmel.
Bratu László elnök javasolja, hogy a márciusi TT ülésre tegyék át ennek tárgyalását, mert nem tisztázható, ezért
újra be kell terjeszteni a megállapodást.
Takács László Alsógagy polgármestere elmondja, hogy belekényszerítették őket ebbe a kistérségbe, úgyhogy
ne törjön senki pálcát felette, ha nem jön a TT ülésre Alsógagy, mert nem azért választották meg az emberek,
hogy itt üljön.
Településőrség visszaállítására petíciót nyújt be a Sátoraljaújhely városa. Javaslom, hogy keressük meg Az AHTKT-t is és Szikszói Kistérséget és közösen csatlakozzunk a petícióhoz.
Bratu László elnök egyetért vele, megtehetik, ha erre a tanács felhatalmazást ad.
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Kéri a Társulási Tanácsot hogy, aki egyetért azzal, hogy A településőrség visszaállításáról szóló petícióhoz
csatlakozzunk, az kézfelnyújtással jelezze.
Szám: 14/2011 (II.22.) számú TT. határozat
Tárgy: A településőrség visszaállításáról szóló petícióhoz való csatlakozás
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás A településőrség visszaállításáról szóló petícióhoz való csatlakozást 31
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett (Garadna 438 fő) elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A kommunikáció és a környezetvédelem érdekében ezen túl a TT ülések anyagát (nem papír alapon fogják
megkapni) minden polgármester a személyére átadott laptopján kezelje.

Mindenki átvehette saját használatra biztosított laptop-ot.

Több tárgy nem lévén az Elnök az ülést berekeszti.

Megérkezett Keresztéte polgármestere, Nevelős Barnabás.

k. m. f.

Bratu László

Bedzsó Anita

elnök

jegyzőkönyv-vezető

Matkovics Lajos

Varga István

hitelesítő

hitelesítő
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