Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Csincse Község

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. július 29-én Csincse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének üléséről,
Csincse Község Művelődési Házában.
Jelen vannak: Lőrincz Imre polgármester
Klein János alpolgármester
Fazekas Lászlóné képviselő
Perhács Sándor képviselő
Szklenár Tamás képviselő
Burkus Imréné aljegyző
Határozatok: 12-27/2015.(VII.29.) (14-27/2015.(VI.10.) sz. hat. zárt ülés jkv. )
Rendeletek: Lőrincz Imre polgármester köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Megállapította a testület határozatképes, teljes a létszám
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Fazekas Lászlóné és
Szklenár Tamás képviselőket javasolta.
Nevezetteket a testület egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően Perhács Sándor képviselő szóvá tette, hogy az elmúlt ülésen is
előtte is ők voltak a hitelesítők, kérte, hogy legközelebb ezt a polgármester
vegye figyelembe.
A polgármester ismertette a napirendet.
Javasolt napirend:
1. Aktuális feladatok megbeszélése
Ea: Lőrincz Imre polgármester
Zárt ülés
2. Szociális ügyek
A javasolt napirendet a képviselők elfogadták. 5 fő igen szavazás volt.
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Elfogadott napirend:

1. Aktuális feladatok megbeszélése
Ea: Lőrincz Imre polgármester
Zárt ülés
2. Szociális ügyek

1.napirend
Aktuális feladatok megbeszélése
Ea: Lőrincz Imre polgármester
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 40
éves munkaviszonyát figyelembe véve nyugdíjba vonult. A jegyzői állás
megüresedésével az állás meghirdetésre került. Mezőnyárád és Csincse
polgármestere Várnai Róbert pályázatát találta a legmegfelelőbbnek, azonban a
jelentkező az állás betöltéséhez szükséges végzettséggel nem rendelkezik, annak
elvégzése folyamatban van. A minisztériumtól kértünk állásfoglalást arra
vonatkozóan, hogy lehetőséget lehet-e adni a pályázó részére a szakirányú
végzettségtől való eltekintésre úgy, hogy azt egy meghatározott időn belül
befejezi és megszerzi a jegyzői álláshoz szükséges szakirányú végzettséget. A
minisztérium állásfoglalása alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. Törvény felmentési lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára
abban az esetben, ha a jegyzői tisztségre alkalmas személy a szükséges
képesítési, szakképesítési követelményeket a kinevezésétől számított két éven
belül teljesíti. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény úgy fogalmaz, hogy
ezen felmentési lehetőségek minden községi önkormányzat képviselő-testületét
megilleti, kivéve az ötezernél több lakosságszámmal rendelkező községek
testületeit. Tehát a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések képviselőtestületeinek határozatban kell arról dönteniük, hogy ezt a felmentést megadják
a pályázó részére.
Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek –e abban, hogy a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzői kinevezéséhez felmentést adjanak a szükséges
képesítési, szakképesítési követelmények alól Várnai Róbert pályázónak azzal,
hogy azt a jegyzői kinevezéstől számított két éven belül teljesíti.
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A szavazásban 5 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testület
5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot.
12/2015.(VII.29.) sz. önkormányzati
H A T Á R O Z A T:
Tárgy: Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezésével
kapcsolatos felmentés
Csincse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 247. §. (2) bekezdés a)
pontjában foglaltakkal a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének kinevezésével kapcsolatban megadja a felmentést Várnai Róbert
pályázónak a képesítési szakképesítési követelményekkel szemben.
A Képviselő-testület felhatalmazta Lőrincz Imre Attila polgármestert a jegyzői
kinevezéssel kapcsolatos ügyek intézésére.
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
Határidő: azonnal
Ezután Lőrincz Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az óvodai
vezetői állás betöltése lesz aktuális hamarosan. Még mindig felszínen van
Mezőnyáráddal közös óvoda, vagy egyházi óvoda lehetősége.
Óvónőként Pecsmán Anita dolgozik a Csincsei Aranyszarvas Óvodában, ill.
gyakornokként Kerekesné Perhács Judit, akinek jelenleg nincs nyelvvizsgája, de
a gyakornoki ideje alatt bizonyára megszerzi. Foglalkoztatása 2015. augusztus
3-tól 2017. augusztus 2-ig biztosított.
A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Csincsei Polgárőr
Egyesület pályázaton 750 ezer Ft-tot nyert rendezvényre, ezért szeretné, ha az
idén a Falunap egyben Polgárőr nap is lenne.
Perhács Sándor képviselő
Javasolta, hogy Csincsei Falunap és Polgárőrnap legyen a neve.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy ezáltal a vendéglátás költségei megemelkednek majd, hiszen a
környékbeli polgárőrcsoportokat is meghívják a rendezvényre.
Elmondta, hogy rendkívüli önkormányzati támogatást kapott a község, 1.452.
ezer Ft-tot, melynek konkrét helye van, orvosi ügyelet, építéshatóság, kistérségi
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társulási hozzájárulás költsége, melyeknek kifizetése az elmúlt időszakban
elmaradt.
Információi szerint ősszel kukák kicserélésre kerülnek. Elmondta, hogy nem
kereste meg a miskolci egyetemet a bánya vízelszívása miatt. Javasolja, hogy
hívják meg a bánya vezetőit és tárgyaljanak. Jó lehetőségnek látja még, hogy
egy hasonló településre látogassanak el, Detk polgármestere korábban
megígérte, hogy segít támpontot adni a tárgyaláshoz.
Szklenár Tamás képviselő
Szerint az idő sürget, az emberek elégedetlenek, véleménye szerint az biztos,
hogy a bánya miatt nincs víz, hiszen 90 m-nél van víz, addig a bánya szívja el.
Tudomása van arról, hogy sokkal magasabb a vízfogyasztása a lakosságnak,
mint eddig bármikor, mert már nincs a kutakban víz, ezért a vezetékest
kénytelenek használni az emberek. Egyetért azzal, hogy nézzék meg Detket és
kérdezzenek rá, hogyan indultak el a tárgyalások annak idején náluk.
Perhács Sándor képviselő
Szerint lehet tárgyalni a bányavezetőkkel, de véleménye szerint saját maguk
ellen nem döntenek. Ivóvíz minőségű vizet használnak fel.
Lőrincz Imre polgármester
Ígéretet tett arra, hogy megszervezi azt, hogy a detki polgármester fogadja a
képviselőket.
Perhács Sándor képviselő
Nem érti, hogy a házak repedeznek, a bánya mégsem akarja fizetni a külső
repedések miatti kárt, csak a belső repedéseket fogadja el, pedig tudomása van
arról, hogy Lyukó-bányában pert nyertek ilyen helyzet miatt.
Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy megérkezett a református egyház imaháza ablakcseréjéhez a
bányától 48.100,- Ft. Kért árajánlatot, mely még nem érkezett meg, reméli a
következő ülésen már lehet tárgyalni róla.
Ezután a falunap programjának megvitatása következett.
Majd Szklenár Tamás képviselő az elviselhetetlen trágya bűz miatt szólt.
Emődön a szarvasmarhatartásból származó trágyalé kihelyezése nem megfelelő,
de legalább belátná a tulajdonos, hogy 30-40 fokos átlaghőmérséklet esetén jó
lenne szellőztetni és akkor olyan bűz árasztja el a települést, mely már
bírhatatlan – mondta.
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Lőrincz Imre polgármester
Elmondta, hogy a két szomszéd településen is gondot okoz mindez, a múlt
évben ő is megpróbálkozott a környezetvédelmi hatóságnál eljárni, de mindent
rendben találtak.
Kérte a képviselőket, hogy a már több ülésen szóba került Miskolc Térségi
Konzorcium szerződésének módosítását fogadják el.
A szavazásban 5 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testület
5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot.
13/2015. (VII.29.) sz. Önkormányzati
HATÁROZAT:
Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium szerződés módosításának elfogadása
Csincse Község Önkormányzata a Miskolc Térségi Konzorcium Szerződésének
módosítását és az új egységes szerkezetű Szerződést elfogadja.
Felelős: Lőrincz Imre polgármester
Határidő: azonnal
Majd a várható pályázati kiírások kerültek szóba és utána a polgármester zárt
ülést rendelt el.
Kmf.
Lőrincz Imre
polgármester

Burkus Imréné
aljegyző

Fazekas Lászlóné
képviselő

Szklenár Tamás
képviselő

5

