Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Csincse Község

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. április 15-én Csincse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének üléséről,
Csincse Község Művelődési Házában.
Jelen vannak: Lőrincz Imre polgármester
Klein János alpolgármester
Perhács Sándor képviselő
Szklenár Tamás képviselő
Burkus Imréné aljegyző
1 fő lakosság részéről
Határozatok: 2-3/2015.(IV.15.) (-. sz. hat. zárt ülés jkv. )
Rendeletek: Lőrincz Imre polgármester köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította a testület határozatképes, egy fő távol van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Klein János és Szklenár Tamás képviselőket
javasolta.
Nevezetteket a testület egyhangúlag elfogadta.
A polgármester ismertette a napirendet.
Javasolt napirend:
1. Aktuális feladatok megbeszélése
- pályázatok
- parkosítás
- a felújított önkormányzati épület műszaki átadása
Ea: Lőrincz Imre polgármester
A javasolt napirendet a képviselők elfogadták. 4 fő igen szavazás volt.
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Elfogadott napirend:

1. Aktuális feladatok megbeszélése
- pályázatok
- parkosítás
- a felújított önkormányzati épület műszaki átadása
Ea: Lőrincz Imre polgármester

1.napirend
Aktuális feladatok megbeszélése
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy 40 éves munkaviszony után hamarosan nyugdíjba szeretne
menni a vezető óvónő. Gondolkozni kell az óvoda további működésének
megoldásáról.
A képviselő-testület megvitatta a lehetőségeket, tagóvodaként való további
működés, nyugdíjas alkalmazása, óvodavezetői pályázat kiírása került szóba,
konkrét döntés nem született.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi bányájának közelsége miatt a múlt
évben jelezték a lakosok, hogy csökkent a kutakban a víz, ezért két alkalommal
mérték a kutakat, a fenék mélységét a talajszinttől és a víz mélységét. A
vízszint csökkenése miatt kompenzációt küldött a Mátrai Erőmű Zrt. 78 kutat
vizsgáltak, melyből két kútnál nem volt mérhető a víz szintje, a kompenzáció
összege pedig 650 e. Ft , melyet javasol kiegészíteni, hogy 10 e. Ft összeget
kapjon meg minden család a múlt év kompenzációjaként.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazattal döntött a kompenzáció kiegészítéséről
és annak kifizetéséről.
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2/2015.(IV. 15.)sz. önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: Kutakban történt vízszint csökkenésére kompenzáció fizetése
Csincse Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. által
küldött – lakossági kutak mérésének eredményeként tapasztalt vízszint
csökkenés kompenzációjára- 650 e. Ft-tot kiegészíti úgy, hogy minden érintett
család, ahol 2014-ben a Mátrai Erőmű Zrt. mérnökei mérték a kutak
vízmélységét és csökkenés volt tapasztalható 10.000,- Ft-tot kapjanak. Így
130 e. Ft összeget az Önkormányzat a tartalék keretéből biztosít.
Határidő: kifizetésre 2015. április 30.
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
Lőrincz Imre polgármester
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Polgárőrségnek a hivatal
közreműködésével sikerült pályázatot benyújtania rendezvényre. A pályázatot a
Vektor Kft. készítette el.
Perhács Sándor képviselő
Elmondta, hogy jártas a polgárőrséggel kapcsolatos ügyekben, a jövőben tud
segíteni akár pályázat, akár rendezvényről legyen is szó.
Lőrincz Imre polgármester
Tudomást szerzett arról, hogy hamarosan kiírásra kerül kisbusz, személyautó,
terepjáró beszerzésére pályázat, itt is a Polgárőrség szóba került ill. megkereste a
Jámbor és társa ügyvédi iroda együttműködési megállapodás megkötése
ügyében, szintén ezzel a pályázattal kapcsolatban.
Polgárőrséggel kapcsolatban felvetette, hogy a parancsnokot nehéz elérni,
szerinte össze kellene hívni az állományt, beszámolni az elmúlt évekről, anyagi
helyzetről, szolgálatról, fel kellene élénkíteni a szervezetet.
Burkus Imréné aljegyző
Úgy látja, hogy ennek a civil szervezetnek más irányú feladatot is lehetne adni,
kibővíteni akár egy faluszépítő, akár más tevékenységgel és akkor más irányban
is lehetne pályázni.
Klein János alpolgármester
Részt vett katasztrófavédelmi szakmai napon és ott elhangzott, hogy
Településvédelmi Szervezeti Rendszert kell létrehozni, hogy veszély esetén
biztosítva legyen a település, a lakosság ellátása mindaddig, míg a
katasztrófavédelem meg nem érkezik.
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A polgármester és a képviselők is úgy látják, hogy ilyen kicsi településen
fölösleges még egy szervezet, ha gond van, a polgármester vezetésével
megoldják azt.
Lőrincz Imre polgármester
Gyermeknapról szólt. Elmondta, hogy beszélgettek néhány napja
Perhács Sándor képviselővel és ő a múlt évihez hasonló kirándulás szervezését
javasolta.
Klein János alpolgármester
Javasolta, hogy a Tiszafüredi Kalandparkba vigyék el a gyerekeket.
Több ötlet is felmerült, két hét múlva döntenek róla.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy a hivatali épület műszaki átadása megtörtént, elszámolása
folyamatban. Az óvodában felszerelésre került két redőny, megrendelésre került
egy csepegtető asztal, elvégeztették a rágcsáló irtást.
Szükségszerűnek tartja fűnyírók beszerzését, a két traktort már szerinte nem
érdemes javíttatni, értékesíteni kellene. A közmunkaprogram keretében 343 e. Ft
kéziszerszámra költhető, azt meg kellene pótolni és venni fűnyírókat.
Szklenár Tamás képviselő
Szerint inkább több pénzt kell rászánni, de jobbat kell venni, mert a javítás
sokba kerül.
A Képviselő-testület 4 fő igen szavazattal döntött arról, hogy 660 e. Ft-ot
elkülönít fűnyíró vásárlásra, melyből 343.029,- Ft visszaigényelhető.
3/2015.(IV.15.) sz. önkormányzati
H A T Á R O Z A T:
Tárgy: fűnyírók vásárlása
Csincse Község Képviselő-testülete döntött arról, hogy 660 e. Ft-tot elkülönít
fűnyírók vásárlására, melyből 343.029,- Ft a közmunkaprogram dologi
kiadására adott összegből visszaigénylésre kerül.
Határidő: a fűnyírók megvásárlására 2015. április 30.
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
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Lőrincz Imre polgármester
Az augusztus 22-re tervezett falunap megtervezésére hívta fel a képviselők
figyelmét ill. arra, hogy sátor helyett az orvosi rendelő udvarán egy nagyobb
filagória építésén kellene gondolkozni.
Majd megbeszélték, hogy a szlovák testvér település képviselőit meghívják a
falunapra.
Ezután a bérek és a tiszteletdíjak összegéről beszélt a Képviselő-testület.
Szklenár Tamás képviselő
Javaslatot tett a polgármester tiszteletdíjának emelésére.
A Képviselő-testület 4 fő igen szavazattal a polgármester tiszteletdíját
2015. április 1-től 194.448,- Ft állapította meg.
4/2015.(IV.15.) sz. önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Csincse Község Önkormányzatának
Ezután a polgármester zárt ülést rendelt el.
Kmf.
Lőrincz Imre
polgármester

Burkus Imréné
aljegyző

Klein János
képviselő

Szklenár Tamás
képviselő
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