Tisztelt Megjelentek!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Engedjék meg, hogy külön
köszöntsem Tállai András önkormányzati államtitkár urat, dr. Dobos
András ügyvéd urat és nem utolsó sorban Szerencsi Árpád rendőr
alezredes urat és a Bükkábrányi Rendőrőrs parancsnokát, Szemán
Imre százados urat.
Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. (189.) törvény 54. §-a szerint: „A képviselőtestület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást
tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat
tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy
legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.”
Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a képviselő-testület
határozatképes.
A közmeghallgatás napirendi pontjai a következők:
1. Adósságkiváltó levél átadása – átadja Tállai András
önkormányzati államtitkár úr
2. Beszámoló a Képviselő-testület 2013. évi munkájáról
3. dr. Dobos András ügyvéd úr tájékoztatója az Önkormányzat
peres ügyeiről
4. Szerencsi Árpád rendőr alezredes úr és Szemán Imre rendőr
százados úr tájékoztatója Vatta község közbiztonsági helyzetéről
Kérem a testületi tagokat, hogy a napirendi pontokat szavazzák meg.
MEGKÉRNÉM ÁLLAMTITKÁR URAT AZ ADÓSSÁGKIVÁLTÓ
LEVÉL ÁTADÁSÁRA!
Vatta községben, 2013. évben 15 nyílt, 10 zárt és 1 ügyrendi
bizottsági ülés volt, a képviselő-testület 14 rendeletet alkotott és 102
határozatot hozott.
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A 2013. évi pénzügyi tervünk eredeti bevételi és kiadási előirányzata
187.900.-ezer Ft volt, melyet az év során a központi költségvetésből
kapott különböző pótelőirányzatok, központosított előirányzatok,
illetve a Képviselő-testület határozata módosítottak.
Ezen tényezők figyelembe vételével a három-negyedéves módosított
bevételi és kiadási előirányzatunk 229.907.-ezer Ft-ra növekedett.
Szeptember 30-ai zárás figyelembe vételével a költségvetési bevételek
és kiadások teljesítése időarányosan jónak mondható.
A Bevételt 153.694.-ezer Ft-ban teljesítettük.
A Kiadást 163.305.-ezer Ft-ban teljesítettük.

Itt szeretnék megadni néhány fontosabb adatot:
2013. évben is biztosítottuk községünk tanulóinak a tanszersegélyt.
Tanszersegélyben részesültek:
- A nem gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vattai
általános iskola tanulói 22 fő, összesen 344.760.- Ft értékben, és
6 fő más általános iskolába járó tanuló összesen 99.605.- Ft
értékben, ők a tankönyvcsomagjaik árát kapták meg.
- 33 fő középiskolai tanuló, összesen 660.- ezer Ft értékben,
- 9 fő főiskolai és egyetemi hallgató, összesen 180.- ezer Ft
értékben.
Önkormányzatunk a 2013/2014-es tanévre is csatlakozott a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszerhez, mely a nappali tagozatos, főiskolai
és egyetemi hallgatókat támogatja. Ez évben 8 új pályázat érkezett be
önkormányzatunkhoz.
Az Önkormányzat időszerű működéséről és a fejlesztésekről a
honlapunkon és a helyi újság hasábjain eddig is tájékozódhattak az
érdeklődők, de itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az elmúlt
év eseményeit, eredményeit megosszam Önökkel.
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Az előző évhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerül, immár 4.
alkalommal a Falukarácsony, mely minden évben egyre népszerűbb a
lakosok és az ide látogatók körében is.
Szeretném meghívni Önöket a december 21-én (szombaton), tartandó
Falukarácsonyra.
Ahol a hagyományokhoz méltóan az idén is hangulatos műsorral és
színvonalas vendéglátással várjuk Vatta község lakosait. Továbbra is
szeretettel fogadjuk a sütemény felajánlásokat. Jöjjenek el minél
többen, töltsük együtt a szeretet ünnepét!
A 2013-as év elején, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
(190.) törvény 74.§ (1) bekezdése alapján és A köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. (188.) törvény
rendelkezései alapján az állam gondoskodik – az óvodai nevelés
kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A működtetési feladatok 2013. január 1-jétől történő ellátásával
kapcsolatban a rendező elv a település lakosságszáma volt, tehát hogy
a 3000 lélekszám alatti települések esetén az állami fenntartásba
kerülő köznevelési intézmények működtetője a KIK (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ) lett.
2013. január 25-én Ökumenikus istentiszteletet tartottak a Faluház
nagytermében, ahol a megjelent hívekkel közösen imádkoztak a
felekezetek lelkipásztorai: Hajnal András református lelkész és Kővári
Sz. Dávid testvér.
Az év elején a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú
tűzifavásárlásra benyújtott pályázatunkon 46 m3 fát nyertünk el, a
lakosság részéről 88 kérelem érkezett a szociális tűzifa iránt, melyből
testületi döntés alapján minden kérelmező részesült 0,5 m3 szociális
tűzifában, mely teljesen ingyenes volt számukra.
A Belügyminisztérium októberben újra lehetőséget biztosított
szociális célú tűzifavásárlásra, amit mi meg is pályázatunk, melynek
eredményeként 108 m3 szociális célú tűzifát nyert Önkormányzatunk,
melyre a kérelmek már beérkeztek, és reményeink szerint az év végén,
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illetve a jövő év elején már osztásra is fog kerülni a szociális tűzifa –
testületi döntés alapján – a kérelmezők között.
Minden évben megemlékezik az Önkormányzat a nagy állami
ünnepekről, így március 14-én az iskola tornatermében emlékeztünk
meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az 1956.
október 23-i ünnepséget a Faluház dísztermében rendeztük, melyre
nagyon sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk és együtt
emlékezzünk az 56-os eseményekre.
Márciusban ünnepélyes keretek között átadták a sikeres pályázat útján
megvalósult Vattai Football Club Egyesület öltözőjét.
Az idén is megrendeztük a már hagyománnyá vált Gyermeknap és
Bográcsfesztivált. A rendezvényre az idén is több százan jöttek el,
ahol minden korosztály számára élvezhető, változatos programokkal
szórakoztattuk a nagyérdeműt.
A Bográcsfesztivál továbbra is nagyon népszerű, az idén is 19 csapat
versengett egymással.
A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel megígérhetem, hogy a
jövőben is szeretnénk minden évben Gyermeknap és Bográcsfesztivált
rendezni a község lakossága és az ide látogató kedves vendégek
számára.
2013. július 1-től a vattai napközi-otthonos óvoda újra Vatta Község
Önkormányzatának a fenntartásába került, az óvoda új neve pedig
Vattai Tündérkert Óvoda lett. A vezetője továbbra is Murányi Zsoltné.
Július elején elkészült Vatta község Helyi Esélyegyenlőségi
Programja, amivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. (125.) törvény értelmében a
települési önkormányzatoknak rendelkezniük kell. A programot 5 évre
fogadta el a képviselő-testület. A program elkészítésében segítséget
nyújtott a Türr István Képző és Kutató Intézet által működtetett
mentorhálózat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program bárki számára
elérhető Vatta község honlapján.
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Vatta Község Önkormányzata 2013. augusztus 10-én rendezte meg a
már hagyománnyá vált Vattai Falunapot.
A rendezvény a település lakóinak közös ebédjével indult, majd
minden korosztály számára élvezhető műsorok következtek, illetve az
elmaradhatatlan utcabál. A nagysikerű falunapi rendezvény az idén is
kellemes kikapcsolódást nyújtott a község lakosai számára, illetve az
ide látogató kedves vendégeknek.
A vattai Református Egyházközségünk 2012. novemberében
pályázatot nyújtott be a Parókia, Közösségi Ház felújítása céljából. A
sikeres pályázatot követően megkezdődhettek a 2013-as évben a
felújítási munkák, a projektet 2013. szeptember 11-én a kivitelező
befejezte, a műszaki átadás 2013. szeptember 18-án megtörtént.
Egy ritkaságról is beszámolhatok: 2013. augusztus 23-án
állampolgársági esküt tartottunk a Faluház dísztermében.
Augusztus 24-én megemlékeztünk Vatta híres szülötte, Szemere
Bertalan születésének évfordulójáról, valamint ünnepélyesen
felavattuk az újjáépített Szemere Bertalan utcát, amit önerőből
valósítottunk meg.
Az idén is biztosított lignit vásárlási lehetőséget a Mátrai Erőmű Zrt.
féláron, összesen 2700 q mennyiségben Vatta község lakosságának,
minden kérelmező családnak tudunk biztosítani szenet, melynek
osztása megtörtént.
Október 12-én köszöntöttük az időseket a Faluház dísztermében. A
településen mintegy 168 fő 62 év feletti él, és mintegy 100 fő fogadta
el az Önkormányzat meghívását. A tartalmas ebéd után színes
műsorokkal szórakoztattuk a jelenlévőket. Egészségi állapotuk miatt
nem tudott részt venni Vatta két legidősebb embere, Balázs Sándorné
és Krizsán Béla. A két ünnepeltet másnap a lakásán köszöntöttem fel.
A rendezvények után szeretném a közmunkaprogramról tájékoztatni a
kedves jelenlévőket!
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Március 4-én a 10 fő 8 órás mezőgazdaságban dolgozó
közfoglalkoztatotthoz + 6 fő 8 órás dolgozó csatlakozott, akiknek
december 31-ig tart a szerződésük.
A mezőgazdasági projekt sikeresen működött egész évben, az idei
évtől már 4 ha területet műveltek. A mezőkövesdi Munkaügyi
Kirendeltség ellenőrzése során megállapította, hogy a 23 kistérségi
település közül Vatta településé a legjobban működő és a legszebb
mintagazdaság.
Az önkormányzat saját tulajdonában lévő földterületeken konyhakerti
növények termesztését és savanyítását végezték a központi konyha
részére. A projekt keretében nemcsak a dolgozók munkabérét és
annak járulékait támogatta a Munkaügyi Központ, hanem a nagyobb
eszközök beszerzését is, mint traktor, kombinátor és tárcsa. Ezen felül
támogatta még a szükséges vetőmag, műtrágya és a permetezőszer
megvásárlását is.
A betakarított növényekkel a konyha alapanyagra költött kiadásait
jelentősen csökkentettük.
A tavaly évhez hasonlóan az idén is elmondható, hogy ez a
kezdeményezés továbbra is életképes.
A földterületen az idén először gyümölcsöst telepítettünk, illetve
olajtököt is termesztettünk.
Az Önkormányzat saját pénzből vásárolt egy hó tolólapot, és a földek
műveléséhez szükséges ekét.
Itt meg kell, hogy említsem, hogy a kistérségi startmunka
mintaprogram mezőgazdasági elemében 10 fő közfoglalkoztatott
háztáji növénytermesztés és tartósítás ismereteket biztosító elméleti és
gyakorlati képzésben vett részt Vatta községben, amely a TÁMOP
2.1.6. projekt keretében valósult meg. A Türr István Képző és Kutató
Intézet (TKKI) Miskolci Igazgatósága a BAZ Megyei Kormányhivatal
Mezőkövesdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével kötött
együttműködési megállapodások alapján egy évvel ezelőtt (2012.
október 9-én) indította el a START mezőgazdasági
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzést. A képzés során a hallgatók
hasznos tudásra tettek szert a növények termesztéséből és a
tartósításukból és az ehhez kapcsolódó növény-egészségügyi
ismeretekből.
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A képzés Vatta Község Önkormányzatával szoros
együttműködésben valósult meg. A képzést gyakorlati és elméleti
vizsgával zárták a tanulók (2013. október 30.). A vizsgákat mind a 10
fő sikeresen letette. A Háztáji növénytermesztés és tartósítás
akkreditált képzés elvégzése után a résztvevők tanúsítványt vehettek
át.
A közfoglalkoztatottak segítségével egész évben rendbe tudtuk tartani
az intézményeinket és környéküket, a focipályát, a játszóteret, a
temetőket, a közterületeket.
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága a
bio- és megújuló energiafelhasználás (Kazánprogram 2.0) startmunka
mintaprogramot meghirdette a tavalyi évben, melyre az önkormányzat
pályázott.. Ennek keretében beszerzésre került egy apríték-adagolós
kazán, illetve a kazán működtetéséhez szükséges apríték-előállító
gépet 3 önkormányzat közösen használja. A kazánprogram támogatása
100 %-os volt.
A kazánprogram keretén belül 2 fő 8 órás közfoglalkoztatottat tudtunk
alkalmazni, 2012. december 17-től 2013. november 30-ig.
A programhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk udvarán megépült az
apríték-tároló, illetve a mezőgazdasági gépek tárolására alkalmas
nyitott épület és a hozzá vezető murvás út.
A közúthálózat javítás startmunkaprogram keretén belül 6 főt tudtunk
foglalkoztatni 8 órában március 11-től október 31-ig.
A programban résztvevők a Szemere utcai új járdákat és árkok
kialakítását végezték, továbbá folyamatosan gyártották az ehhez
szükséges mederlapokat és térköveket is.
Az Önkormányzat előtti szép bejárat is az ő érdemük.
A pályázat keretén belül beszerzésre került egy lapvibrátor, rázóasztal
és betonkeverő.
Az értékteremtő startmunka program keretén belül 8 fő 8 órás
közfoglalkoztatottat tudtunk alkalmazni, március 4-től december 31ig. Munkájuk eredményeként felújításra került a kastélyépület
kerítése, illetve a ravatalozó épületén is dolgoztak.
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Felújítottuk az óvoda régi pinceépületét, és a tetejére egy nagyon szép
játéktároló faház került.
Vatta település közterületeit 8 virággúla szépíti. Az Önkormányzat
további virággúlák készítését tervezi.
Itt meg kell jegyeznem, hogy a virágokat folyamatosan cserélnünk
kellett a kihelyezett virágládákba, a kisebb-nagyobb lopások végett.
Az értékteremtő startmunkaprogram keretén belül beszerzésre került
egy traktor-pótkocsi.
Hosszabb idejű foglalkoztatás keretében 1 főt tudtunk foglalkoztatni 6
órában, melynek eredményeként el tudtuk végezni az óvoda, konyha
és az orvosi rendelő tisztasági festését és a régi hivatal épületét.
Tekintve, hogy a munkát közfoglalkoztatott végezte, így csak
anyagköltség volt.
Az idén – lehetőség szerint – minden foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülőt próbált foglalkoztatni az Önkormányzat,
hogy mindenkinek meglegyen a 30 napos bejelentett munkaviszonya,
így továbbra se essenek el az aktív korúak ellátásától.
Jelen állapot szerint 16 fő mezőgazdasági közfoglalkoztatottunk
dolgozik, 8 fő értékteremtő, 2 fő kazánprogramos + 16 fő
közfoglalkoztatottat vettünk fel a téli-átmeneti közfoglalkoztatás
keretén belül képzésre. A képzések a következők: konyhai kisegítő,
kisteljesítményű kazánfűtő és motorfűrész-kezelő, mindhárom képzés
OKJ végzettséget ad.
2014. januártól még 13 fő közfoglalkoztatott kerül alkalmazásba a
téli-átmeneti közfoglalkoztatás keretén belül.
Eredményként könyvelhetjük el, hogy egész évben működtetni tudtuk
intézményeinket. A lakosság szociális juttatásait a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően az igényjogosultak részére biztosítani
tudtuk.
Az Önkormányzat saját pénzből vásárolt a központi konyha számára
egy nagyértékű sütőt, továbbá kialakításra került egy kamera-rendszer
is. Továbbá szintén önerőből beszerzésre került egy ebédhordó autó is
az Önkormányzat számára.
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A pályázatokat továbbra is figyeljük:
Augusztusban kitelepítésre került a drótkötélpálya, melyet kedvükre
használhatnak a gyermekek azóta is.
Az Önkormányzatunk 2012. novemberében pályázatot nyújtottunk be
a Dél-borsodi Leader Egyesülethez:
- Közpark kialakítása (szökőkúttal és őshonos fákkal), és
Őstermelői piactér kialakítása, melyeket az orvosi rendelő
melletti területen kerül megépítésre vizesblokkal együtt.
- A meglévő játszótéri eszközök bővítése (drótkötélpálya, 10
személyes forgóhinta), illetve egy többfunkciós műfüves
lábtenisz pálya kialakítása szintén a játszótéren vizesblokkal
együtt.
Mindegyik pályázatot megnyertük, kialakításuk, telepítésük
folyamatban van.
Továbbá pályáztunk az idén egy nagy értékű fűnyíró traktorra, melyet
szintén megnyertünk, és már leszállításra is került.
Ugyancsak pályáztunk a régi hivatal épületének a felújítására,
melyben egy konditerem kerül kialakításra, ezt a pályázatot is
megnyertük. Terveink szerint a jövő év elején kezdődik el a felújítás
és a kondi gépek beszerzése.
Ősszel egy karácsonyi díszvilágítás bővítéssel kapcsolatos pályázatot
is elnyertünk, féláron vehetett díszeket az Önkormányzat, a világítás
kihelyezése december elején történik a Szemere utcára és a 3-as
számú főútra (Kossuth utca).
Folyamatban van a közvilágítás bővítése a Jókai Mór utcán, a
Szemerekert közben és a Deák Ferenc utcán.
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További beadott pályázataink, melyek eredményéről még nem tudunk:
− Orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
− Óvoda bővítése
− Polgárőrbázis létrehozása a régi tűzoltószertárból, ami egy
ügyeleti szobából, garázsból, tárgyalóból és WC-zuhanyzóból
állna. A pályázatunkat befogadták – ez jó jel - és bízunk benne,
hogy meg is nyerjük.

További terveink a jövőre nézve:
− Ravatalozó felújítása
− Buszmegállók cseréje
− Tavasz utca aszfaltozása
− Játszótér bekerítése
− Régi egyházi iskola megvásárlása
− 9 személyes mikrobusz vásárlása pályázat útján
− Járdák, átereszek, árkok felújításának, kialakításának
továbbfolytatása
− Virágtartók készítése,
− Sörpadok javítása
− A falu további szépítése: fák, cserjék, tuják, virágok ültetése.
− Orvosi rendelőhöz tartozó garázs rendbetétele.
Tisztelt jelenlévők, kérem, hogy amennyiben valakinek kérdése van,
azt kézfelnyújtással jelezze! A kérdéseket és hozzászólásokat kérem,
hogy röviden, tömören fogalmazzák meg! Minden hozzászólónak egy
perc áll rendelkezésére!!!
HOZZÁSZÓLÁSOK
Köszönöm, hogy eljöttek.

10

