
 Tisztelt Megjelentek! 
 
 
Szeretettel köszöntök mindenkit! Engedjék meg, hogy külön 
köszöntsem Bükkábrányi Rendőrőrs körzeti megbízottját Horga 
Szilárd r. zászlós urat, köszöntöm a testületi tagokat és a jegyző urat. 
 
Tájékozatom Önöket, hogy a Magyarország helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. (189.) törvény 54.§-a szerint:  „A 
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot 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. 
 
Megkérem Pap Andrea kolléganőmet a jegyzőkönyv vezetésére 
 
A közmeghallgatás napirendi pontjai a következők: 
 

1. Tájékozató a Képviselő-testület 2014. évi munkájáról 
2. Horga Szilárd r. zászlós tájékoztatója Vatta község 

közbiztonsági helyzetéről. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat szavazzák 
meg. 
 
Vatta község Képviselő-testülete 2014. évben 13 nyílt ülést, 9 zárt 
ülést, és 3 ügyrendi bizottsági ülést tartott. A Képviselő-testület 
munkája során 106 határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott. 
 
A 2014. évi pénzügyi tervünk eredeti bevételi és kiadási előirányzata 
275.247.-ezer forint volt, melyet az év során a központi 
költségvetésből kapott különböző pótelőirányzatok, központosított 
előirányzatok, a munkaügyi központ által finanszírozott sikeres 



közfoglalkoztatási pályázatok illetve a Képviselő-testület rendeletei 
módosítottak. Ezen tényezők figyelembe vételével az első félévi 
módosított bevételi és kiadási előirányzatunk 282.105.-ezer Ft.-ra 
növekedett. 
 
A félévi zárás figyelembe vételével a költségvetési bevételek és 
kiadások teljesítése időarányosan jó. 
 
Itt néhány fontosabb adat: 
 
2014 évben is biztosítottuk községünk tanulóinak a tanszertámogatást.  
Tanszertámogatásban részesültek: 

- A gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő vattai 
általános iskola tanulói 16 Fő, összesen 222.395.-Ft. 
összegben, és 5 fő más általános iskolába járó tanuló összesen 
81.505.- Ft. összegben, Ők a tankönyvcsomag árát kapták 
meg. 

- 33 fő középiskolai tanulmányokat folytató tanuló, összesen 
660.000.-Ft. összegben 

- 8 fő főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgató, 
összesen 160.000.- Ft. 

 
Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan csatlakozott a BURSA 
HUNGARICA 2015 ösztöndíjpályázathoz. Az éven 7 pályázat 
érkezett be az önkormányzathoz, ezek a Képviselő-testület részéről a 
támogatást megkapták. 
 
Az önkormányzat időszerű működéséről és a fejlesztésekről a 
honlapunkon és a helyi újság hasábjain folyamatosan tájékozódhatnak. 
A teljesség igénye nélkül tájékoztatnám Önöket: 
 
Önkormányzatunk részt vett a szociális tűzifa pályázatban, melyen 
120 m3 fát kapott támogatásul.  A Képviselő-testület elbírálta a 
beérkezett kérelmeket (200 db.). A tűzifa kiszállítása december-január 
hónapban történik, kérjük a támogatottak megértését. A nagy 
mennyiség miatt a kiszállítás időbe telik. 
 



Idén is kaptunk a Mátrai Erőmű Zrt-től 2700 q mázsa kedvezményes 
árú lignitet, melynek kiszállítása folyamatban van. 
 
 
A 2014 es év mozgalmas volt településünkön több a civil szervezetek 
által benyújtott pályázat eredménye került átadásra. Köszönöm, a 
Képviselő-testületnek, hogy ezen pályázatok aktív finanszírozásában 
az önkormányzat részt vehetett, e nélkül a pályázatok nem 
valósulhattak volna meg. (konditerem, polgárőrbázis, őstermelői 
termékárusító hely, közpark, műfüves mini pálya, játszótér bővítése)   
 
Az önkormányzat 2013 év végén pályázatot nyújtott be óvoda 
bővítésére, mely beruházás lassan befejezésre kerül. Általa egy 
csoportszobával és annak kiszolgáló helyiségeivel kerül bővítésre 
intézményünk.  
 
Az önkormányzat 2014 évben saját erőből folytatta az előző években 
már kialakult beruházásait fejlesztéseit, mely keretében megújult a 
Tavasz utca továbbá mart aszfaltos burkolatot kapott a Deák Ferenc 
utca. 
 
Természetesen a fentiek mellett a település élhetőbbé, tisztábbá tételét 
célzó tevékenységét is folytatta az önkormányzat (temető rendbetétele, 
3 as fő út mellett faültetés, járdaépítés folytatása, és közmunka 
keretében folyamatos tevékenység a településen.) 
 
2014 évben is megrendezésre kerültek településünk nagy 
rendezvényei: 
 

- Gyermeknap és Bográcsfesztivál 
- Falunap 

 
Mindkét rendezvény nagy érdeklődést kapott mind településünkön, 
mind annak környékén. A rendezvények jól, magas részvétellel 
zajlottak. 
 



Megrendezésre került az idősek napja 2014. szeptember 20-án, ahol 
önkormányzatunk örömére sok szép korú helyi lakosunk megjelent, 
akiket nagy szeretettel köszöntöttünk. 
 
2014 december 4-én tartottuk a mikulásnapi partit kicsik és nagyok 
nagy örömére és megelégedésére. 
 
Az előző évekhez hasonlóan 2014 évben immár 5. alkalommal 
megrendezésre kerül a falukarácsony, mely az elmúlt években 
komoly, színvonalas rendezvénnyé nőtte ki magát. Ezúton ragadnám 
meg az alkalmat, hogy Önöket (Benneteket), az önkormányzat 
nevében sok szeretettel és tisztelettel meghívjam a december 23-án 17 
órától megtartandó karácsonyi ünnepségre. Továbbra is szeretettel 
fogadjuk a sütemény felajánlásokat. 
 
 
Közmunka program 2014. 
2014-ben 10 pályázatot nyújtottunk be a munkaügyi központhoz, 
melyet 100%-ban támogattak. Átlagos 40 főt tudtunk foglalkoztatni, 
ezzel elősegítve a településen élők munkához jutását. Év elején 16 fő 
képzése valósult meg , 8 fő kisteljesítményű kazánfűtő és 8 fő konyhai 
kisegítő OKJ-s bizonyítványt kapott. Mg-i programban 4 ha területen 
gazdálkodtunk 16 fővel. Az itt megtermelt konyhakerti növényeket a 
konyhán használtuk fel, itt tartósítottuk a későbbi felhasználás 
érdekében, ezen program keretében 6 fő képzése folyamatban van. 
Értékteremtő programban folytattuk a beton elemek gyártását, 
virág ládák készítését. Az önkormányzat részére a szükséges tároló 
szekrények, illetve az óvoda bővítéseként létrejött új csoportszoba 
teljes berendezésének kialakítását. A közfoglalkoztatott dolgozók 
minden pályázatban részt vettek. Többek között a közfoglalkoztatási 
kiállításon is, ahol nagyon népszerű volt a termékek bemutatója. A 
közfoglalkoztatási program hasznos mind a foglalkoztatottaknak mind 
az önkormányzatnak. Községünk szépítésében és fejlődésében nagy 
részük van. 
2015 évre is benyújtottunk 4 pályázatot, melynek sikerében bízunk. 
2014.12.08-án a Belügyminisztériumban átvettem a közfoglakoztatási 
programok megvalósításában nyújtott szakmai tevékenység 
elismeréséül szolgáló oklevelet dr. Pintér Sándor belügyminisztertől, 



ami 2.000.000. Ft rendkívüli támogatással járt, melyet a 
közfoglalkoztatás fejlesztésére kell fordítanunk. Ezúton szeretném 
megköszönni mindenkinek aki részt vett a közmunka programban és 
ezáltal településünk hírnevét öregbítette. 
 
Megkérem jegyző urat, hogy a belügyminisztérium oklevelét 
ismertesse 
 
 
További terveink a jövőre nézve: 
 

- Egyházak, Civil szervezetek támogatása 
- Idősek segítése - gondozása bár az idősek ellátása nem önkormányzati     
                                   feladat 

      - szükség szerint segítés a hó eltakarításban,                         
ároktisztításban, bevásárlásban és gyógyszer kiváltásban 

 
- Közterületek tisztántartása:  fűnyírás: Játszótér 

                                                                           Temetők 
                                                                      Sportpálya 

                                                                           3. sz. Főút 
                                                                     Orvosi Rendelő 
                                                                     Általános Iskola és környéke 
                                                                     Óvoda 
                                                                     Buszmegállók 
                                                                     Gázfogadó állomás stb. 

 
- Közmunkaprogram  keretén belül : Szemétszedés, közterületek  
                                                                   takarítása,  
                                                                   Járdák, átereszek, árkok javítása, 
                                                                   karbantartása. 
                                                                                                 
                                                               Játszótér körbekerítése 

                                                                     Veszélyes fák gallyazása 
                                                               Játszótéren lévő színpad befejezése 
                                                              Szemere út 53, szám mögött ( Sütőék  
                                                               Háza) 
                                                              vízelvezető árok rendbetétele, 
                                                              Betonelemek további gyártása 
                                                              Virágládák további gyártása 
                                                              Hivatal és Óvoda közötti részen  
                                                              parkoló kialakítása.  



                                                                
                                                                   Iskola parkgondozása 

                                                             Hirdető táblák gyártása, kihelyezése                         
                                                             Fából, 

                                                                   Lőtér rendbetétele 
 

- Közös munkahelyteremtés Önkormányzatok közötti 
együttműködéssel- Állami támogatás  igénybevételével. 

- Buszmegállók cseréje -  4 db fából készült új épület – 
- Minden évben egy önkormányzati tulajdonban lévő út aszfaltozása: 
-  Szemere utca- Tóth Endre utca közötti áteresz rendbetétele 
-  Tavasz utca – 3. sz. Főút árok tisztítása 
- Pályázatok benyújtása:  Orvosi Rendelő  felújítása 
-                                        Tornaterem  felújítása 
-                                         Kamerarendszer kiépítése 
- Rendezvények  megtartása: Gyermeknap és Bográcsfesztivál                                       
                                                   Falunap 
                                                   Idősek Napja 
                                                   Mikulás 

                                                         Falukarácsony 
- Nemzeti ünnepeink megünneplése: Március 15. 
                                                               Szemere szobor koszorúzása 
                                                               Október 23. 
- Tervezem továbbá a katolikus temető előtti parkolóban egy 

SZOBORPARK- 
ANGYALPARK-  KIALAKÍTÁSA 
 

- Szemere parkban : 56-os emlékmű elhelyezése 
                                     Trianoni emlékmű elhelyezése 
- Közvílágítás bővítése 
- Szennyvíz- csatornahálózat kiépítése – állami támogatás  

igénybevételével. 
- Közmunkaprogram bővítése:  Állattenyésztés 
                                                      Gyógynövénytermesztés 
                                                      Fűszernövény termesztés 
- Általános Iskolai oktatás  megtartása 

 
Törekszem a Közút Kezelő  KHT. Kezelésében lévő utak ( Rákóczi út- 
Csincse község), illetve a Kossuth úti járda állami támogatásból történő 
felújítására. 
 
Munkámat a jövőben is Vatta település fejlődése érdekében végzem 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 



 


