Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Csincse Község

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. június 10-én Csincse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének üléséről,
Csincse Község Művelődési Házában.
Jelen vannak: Lőrincz Imre polgármester
Fazekas Lászlóné képviselő
Perhács Sándor képviselő
Szklenár Tamás képviselő
Burkus Imréné aljegyző
2 fő lakosság részéről
Határozatok: 8/2015.(VI.10.) (/2015.(VI.10.) sz. hat. zárt ülés jkv. )
Rendeletek: Lőrincz Imre polgármester köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította a testület határozatképes, egy fő jelezte
távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fazekas Lászlóné és
Szklenár Tamás képviselőket javasolta.
Nevezetteket a testület egyhangúlag elfogadta.
A polgármester ismertette a napirendet.
Javasolt napirend:
1. Pályázat kiírása a Csincsei Aranyszarvas Óvoda óvodavezetői állására
ea: Lőrincz Imre polgármester
2. Egyebek
Zárt ülés
3. Szociális ügyek
A javasolt napirendet a képviselők elfogadták. 4 fő igen szavazás volt.
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Szklenár Tamás képviselő
Egyebek napirendben két témát javasolt megtárgyalni, az egyik az orvos, a
másik a víz probléma /kutak vízmélysége – bánya szerepe/.

Elfogadott napirend:

1. Pályázat kiírása a Csincsei Aranyszarvas Óvoda óvodavezetői állására
ea: Lőrincz Imre polgármester
2. Egyebek
Zárt ülés
3. Szociális ügyek

1.napirend
Pályázat kiírása a Csincsei Aranyszarvas Óvoda óvodavezetői állására
Ea: Lőrincz Imre polgármester
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy jelenleg az óvodavezető pályázat kiírásával várna, óvónői állást
meg kell hirdetni, de a továbblépés még várat magára. Jelenlegi óvodavezető
2015. szeptember 30-ával vonul nyugdíjba, több irányban elindult az egyeztetés
Mezőnyárád tagóvodájaként, vagy akár egyházi vonalon is.
Szklenár Tamás és Perhács Sándor képviselő támogatta azt, hogy jelenleg az
óvónői állás kerüljön kiírásra.
Lőrincz Imre polgármester
Összefoglalta az elhangzottakat, a Csincsei Aranyszarvas Óvodába óvónőt
keresnek, a pályázatot kiírják, vezetővel kapcsolatban pedig majd a következő
ülésen döntenek. Az előterjesztést az óvodavezető állásra most nem vitatják
meg.
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2. Egyebek
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy lehetőség nyílott pályázat beadására gyermekétkeztetés
fejlesztésére és út felújítására.
Mindkét esetben az építési engedélyeztetés folyamatban.
Először kérte, hogy a gyermekétkeztetés fejlesztésről beszéljenek.
Elmondta, hogy a pályázat összkiadása 27.362.544,- Ft, melyből egy étkező
helyet tudnának kialakítani ill. lehetőség lenne korszerű konyhai felszerelések,
bútorok beszerzésére. A vállalt önerő 1.368.127,- Ft, mely szinte minimális a
megvalósulandó beruházáshoz képest.
Kérte döntsenek a pályázat beadásáról.
4 fő igen szavazattal a következő határozatot hozták:
8/2015.(VI.10.) sz. önkormányzati
H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázat
benyújtása
Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti A gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcím szerint megjelent pályázatra –
konyhai funkciót betöltő intézménye fejlesztésére – új étkező kialakítására és
korszerű konyhai felszerelésekre, bútorokra – pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges önrész rendelkezésre áll Csincse Község
Önkormányzata A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.18.)
önkormányzati rendeletében – tartalék terhére.
A pályázat összkiadása: 27.362.544,- Ft, melyből igényelt támogatás:
25.944.417,- Ft, vállalt önerő: 1.368.127,- Ft
A Képviselő-testület felhatalmazta Lőrincz Imre Attila polgármestert, hogy a
pályázattal kapcsolatosan járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
Ezután az út pályázatról tárgyaltak a képviselők.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy a beadható pályázat maximum összege 15.000.000,- Ft volt,
ezért a két rossz útból a rövid, kisebb útra adtak be pályázatot, ez pedig a
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Mikszáth út, és így is elég jelentős önrészt kell hozzá tenni, mert az út felújítása
20.924.987,- Ft-ba kerülne. Itt még előállt egy másik probléma is, nevezetesen
az, hogy egy része az útnak Névtelen utcaként van bejegyezve a Földhivatalban,
tehát ezt a szakaszt is Mikszáth útra kell változtatni.
A Képviselő-testület támogatta a pályázat beadását. 4 fő igen szavazat volt.

9/2015. (VI.10.) sz. Önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
pályázat benyújtása – Mikszáth út felújítása
Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont ac. pontja alapján önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztések – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerint megjelent
pályázatra – a Mikszáth út felújítására – pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges önrész rendelkezésre áll Csincse Község
Önkormányzata A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.18.)
önkormányzati rendeletében – tartalék terhére, ill. átcsoportosítással.
A pályázat össz kiadása: 20.924.987,- Ft, melyből igényelhető támogatás:
15.000.000,- Ft, vállalt önerő: 5.924.987,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazta Lőrincz Imre Attila polgármestert, hogy a
pályázattal kapcsolatosan járjon el.
Ezután döntöttek a Mikszáth út jelenleg névtelen szakaszának
névváltoztatásáról. 4 fő igen volt a szavazás.
10/2015. (VI.10.) sz. Önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: utcanév megváltoztatása
Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
lakosság véleményét – a következőről döntött:
2015. július 1-től Csincse, 2323 helyrajzi számú Névtelen utca nevét Mikszáth
útra változtatja.
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Megbízza a polgármestert és az aljegyzőt a névváltoztatással járó feladatokban
járjon el, azt koordinálja.
Burkus Imréné aljegyző
Elmondta, hogy megújuló energia pályázat beadására is hamarosan lehetőség
nyílik.
Fazekas Lászlóné képviselő
Szerint jó ha az elképzeléseket már most megbeszélik.
Lőrincz Imre polgármester
Javasolta, hogy az önkormányzat hivatali épületének átadására kerüljön minél
előbb sor, államtitkár úr jelezte részvételi szándékát.
Majd a jelenlévő Seres Józsefné írásban beadott panaszának felolvasására kérte
meg az aljegyzőt.
Burkus Imréné aljegyző
Felolvasta a panaszt, mely a háziorvos ellen irányult.
Seres Józsefné lakos
Szóban is elmondta, hogy a háziorvos hangneme és viselkedése miatt már nem
mernek hozzá fordulni a betegek.
Ezt a jelenlévő Móré Ilona lakos is megerősítette.
Lőrincz Imre polgármester
Javasolta a betegjogi képviselőhöz forduljanak, ill. gyűjtsék össze a panaszt és
azt hozzák be hozzá, hogy oda tudjon menni az orvoshoz a problémákkal.
Perhács Sándor képviselő
Szerint a sajtóhoz kellene fordulni, mert az orvos nem vesz tudomást arról, hogy
ennyi embernek problémája van vele.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy felmérést készítettek és még mindig 158 családból 120 család a
jelenlegi háziorvosnál van, nyilván ehhez az is hozzátartozik, hogy másik
településre átjárni az orvoshoz nem olyan egyszerű. Kérte a jelenlévő két lakost,
hogy vállalják fel a problémát és még gyűjtsék hozzá a többi lakosét is, mert
hatékonyan csak így tudnak intézkedni.
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Seres Józsefné lakos
Kifogásolta azt is, hogy miért hív be az orvos egyszerre több beteget a rendelőbe
és miért vannak bent a szociális gondozók, mikor ő nem szeretné mással
megosztani betegségét csak az orvossal.
Lőrincz Imre polgármester
Szerint megoldást kell találni, bár nem egyszerű másik körzethez áttenni a
csincsei embereket.
Ezt követően a víz hiány, kutak víz szint csökkenése került napirendre.
Lőrincz Imre polgármester
Javasolta, hogy komolyabb összeget kérjenek a bányától, azért mert a kutakból
elment a víz.
Szklenár Tamás képviselő
Szerint a vízdíj 50 %-át kérni kell, mégpedig úgy, hogy a lakosok a csökkentett
vízdíjat fizessék meg, a bánya a Heves Megyei Vízműnek utalja át az összeget
közvetlenül. Véleménye szerint nem véletlen volt a villanyoszlopok áthelyezése,
egyre közelebb jön a bánya, repednek a házak, állagromlás következett be a
lakásokban. A Margit-tanyánál 90 m mélyen van víz a kútban, kiszívja a bánya.
Lőrincz Imre polgármester
Tudja, hogy a talajmozgásokat mérik, tájékozódni kellene az eredményről.
Perhács Sándor képviselő
Javasolja szakértők közreműködését. Szerinte független szakértői vizsgálat
kellene, tudomása van arról, hogy a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán
végeznek ilyen méréseket.
Lőrincz Imre polgármester
Szerint a költséget át kell hárítani a Mátrai Erőműre. Bányakapitánysághoz kell
fordulni a problémával.
A Képviselő-testület egyhangú véleménye az volt, hogy szakértői vizsgálatot
kell kérni, utána kell járni, hogy ki foglalkozik a Miskolci Egyetemen ilyen
irányú munkával és mennyiért végzik azt el, ill. a víz csökkenése ügyében is
kezdeményezni kell a kompenzációt.
4 fő igen szavazattal a következő döntés született.
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11/2015. (VI.10.) sz. Önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: víz kompenzáció
Csincse Község Önkormányzata döntött abban, hogy megkeresi a Mátrai
Erőművet a kutakban csökkent víz mennyisége miatt kompenzáció kérésével, ill.
keres szakértőt a talajmozgások mérésére.
Határidő: ülést követő 30 nap
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
Majd a falunap programjának megvitatásával folytatódott az ülés.

Ezt követően a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Lőrincz Imre
polgármester

Burkus Imréné
aljegyző

Fazekas Lászlóné
képviselő

Szklenár Tamás
képviselő
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