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Bencze Péter polgármester
köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a lakosság
részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
Javasolta, hogy a közmeghallgatás meghívójában feltüntetett napirendi javaslatot fogadja el a
képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjeként.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (5 igen)
szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:
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létrehozásáról, feladatairól.
Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről,
a megvalósított fejlesztésekről, beruházásokról, a 2012.
évi zárszámadásról.
Tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi fejlesztési
terveiről, a 2013. évi költségvetésről.
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Indítványok javaslatok
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prezentáció

I. N A P I R E N D
Tárgy: Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról.
Előadó:

Bencze Péter
polgármester

Bencze Péter polgármester
a prezentáció szerint tájékoztatta a közmeghallgatáson
megjelenteket a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának törvényi alapjairól, az
önkormányzatok közötti tárgyalási folyamatról, és a közös önkormányzati hivatalt létrehozó
önkormányzatok közötti megállapodás főbb tartalmi elemeiről.
Elmondta, hogy Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Szuhakálló a törvényi kötelezésnek eleget téve,
hónapokig tartó előkészítő munka eredményeképpen jutott el 2012. november 30-áig, amikor is a
négy képviselő-testület ünnepi ülésén, a települések polgármesterei – kazincbarcikai járásban
elsőként - aláírták a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló
megállapodást és a Hivatal alapító okiratát.
A képviselő-testület a járási rendszer kialakítása során, számba vette a lehetséges
önkormányzatokat. A kazincbarcikai járásban, vadna szomszédságában nagyobb lakosságszámú
települések találhatók. Emellett, mindenkiben élénken élt még annak az emléke, milyen amikor
egy nagyobb lakosságszámú település, élve ezen adottsága előnyeivel, egyoldalúan dönt, dönthet
egy település, az itt lakók sorsáról, a hivatali feladat-ellátás feltételeiről.
Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Szuhakálló azonos adottságokkal, rendelkezik, egyezőek a
gondjaik, problémáik; hasonló a települések lakosságszáma. Mindez garancia lehet arra, hogy egy
olyan közös hivatali struktúrát sikerült kialakítani és működtetni, ahol a társult önkormányzatok
jó együttműködésén, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásán, konszenzusra,
korrektségre, közösen elfogadott szabályozó rendszerre épülő együttgondolkodás, együttes
tevékenykedés jöhet létre; ahol egyik település sem kíván vélt, vagy valós helyzeti előnyére
alapozva, a többi kárára pozícióba kerülni és érdeket érvényesíteni.
A Szuhakálló székhellyel, Vadna állandó kirendeltséggel létrejövő közös önkormányzati hivatal
hivatott a négy település lakosságának a közszolgáltatásokhoz való magas színvonalú, a
lehetőségek határai közötti gyors, könnyű és hatékony hozzáférését; az önkormányzatok
megfelelő működését, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítését és végrehajtását biztosítani.
A képviselő-testületek, a hivatal vezetője, apparátusa arra törekszik, hogy a változásokból
Szuhakálló és a volt Vadnai Körjegyzőség lakossága a mindennapok során ne sokat érezzen, ne
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váljon hátrányára. Ezt a célt szolgálja, hogy a szuhakállói lakosok ügyintézése továbbra is
Szuhakállóban, míg Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka lakosságának ügyintézése a Vadnai
Kirendeltségen valósul meg.
A közös önkormányzati hivatal vezetésével, a polgármesterek egyhangú döntésükkel, Dr. Herczeg
Tibor címzetes főjegyzőt bízták meg.
A közmeghallgatáson bemutatta a közös hivatal székhely településének, Szuhakállónak a
polgármesterét.
Dávid István Szuhakálló község polgármestere az elhangzottakhoz csatlakozva elmondta,
hogy mind a négy településnek – Szuhakállónak, Vadnának, Sajógalgócnak és Sajóivánkának is az
az érdeke, hogy korrekt együttműködés keretei között, egymást kölcsönösen segítve biztosítsák a
közös önkormányzati hivatal működését.

II. N A P I R E N D
Tárgy: Tájékoztatás a Kazincbarcikai Járási Hivatal létrehozásáról, feladatairól.
Előadó:

Bencze Péter
polgármester

Bencze Péter polgármester
a prezentáció szerint tájékoztatta a közmeghallgatáson
megjelenteket a Kazincbarcikai Járási Hivatal létrehozásáról, feladatairól.
Elmondta, hogy a járások és járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként kerülnek felállításra 2013. január 1-jével.
A fővárosban mind a 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen jött létre járási hivatal 2013-tól.
Borsod megyében 16 járási hivatal kezdte meg működését 2013. január 1-jével. Vadna a
Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékességi területéhez fog tartozni.
A kazincbarcikai járás, 21 település, 69 773 polgárával az egyik legnagyobb járási hivatal, melyben
négy szakigazgatási szervezet működik. Vezetője Szaniszló János, aki Szendrő városban töltötte
be a polgármesteri tisztséget.
2013. január 1-jétől az államigazgatási ügyek egy részét pl. a személyi okmányokkal kapcsolatos
ügyeket a járási hivatalban lehet intézni. Az ügyfelek az eddigi okmányirodai, gyámhivatali,
szabálysértési ügyeket, illetve az építéshatósági ügyek egy részét, a járási hivatalban intézhetik.
Az államigazgatási ügyek zöme, továbbra is a jegyzőknél maradt, elsősorban azokban az
esetekben, ahol a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem
egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adó, az anyakönyvi és
állampolgársági ügyek, polgári védelmi, katasztrófa igazgatási, az ipar- és kereskedelmi igazgatási,
a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a
környezet- és természetvédelmi, feladatok.
A szociális ügyek közül pl. a jegyzőknél maradó hatáskör a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj, a
méltányossági közgyógyellátás.
Elkerülő hatáskör szociális ügyekben az időskorúak járadéka és az alanyi jogon járó ápolási díj.
Kazincbarcika és az érintett települések polgármesterei a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
képviseletében Demeter Ervin kormánymegbízottal, ünnepélyes keretek között, 2012. október
31-én írták alá, a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodásokat.
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A járási hivatalban ellátott államigazgatási feladatokhoz az önkormányzatoknak ingyenes
használatba adással kellett biztosítaniuk, az állam javára, a szükséges ingó- és ingatlan vagyont,
informatikai, irodatechnikai eszközöket és alkalmazásokat.
A járási hivatalban dolgozó kormánytisztviselők zöme is az érintett települések polgármesteri
hivatalaiból kerül ki, vagy tényleges jogviszonyváltással, vagy álláshelyek átvételével. A volt Vadnai
Körjegyzőségi Hivatalból 2 álláshelyet kellett a járási hivatalnak átadni.
A Járási Hivatal Kazincbarcika Fő tér 39 sz. alatt (volt ÁFÉSZ székház) működik. A
településeken a járási hivatalhoz tartozó ügyekben, ügysegédek segítik az állampolgárokat.
Vadnán, szerdánként 8:00-12:00 óra között kereshető fel az ügysegéd.

III. N A P I R E N D
Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, a megvalósított
fejlesztésekről, beruházásokról, a 2012. évi zárszámadásról.
Előadó:

Bencze Péter
polgármester

Bencze Péter polgármester
a prezentáció szerint tájékoztatta a közmeghallgatáson
megjelenteket az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, a megvalósított fejlesztésekről,
beruházásokról, a 2012. évi zárszámadásról.
Elmondta, hogy a település 2012. évben - a község fejlődése, fejlesztése szempontjából –
eredményes évet zárt. Elmondta, hogy olyan beruházások, fejlesztések valósulhattak meg az
önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésében, melyek régi és jogos lakossági igényeket
elégítenek ki. Így sor került játszótér építésére, a Faluház felújítására és parkosítására, a Dózsa
György út aszfaltozására, a Művelődési Ház felújítására.
A pályázati támogatásokból megvalósuló beruházások összértéke meghaladja a 100 millió Ft-ot,
mely véleménye szerint bármely – de különösen egy Vadna nagyságú – önkormányzat esetében
meghatározó nagyságrend.
Elmondta, hogy fenti – nagyobb volumenű, léptékű – fejlesztések mellett, számos további
beruházás, beszerzés is megvalósult 2012-ben, elsősorban a Startmunka keretei között.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2013-ra áthúzódó beruházás a Bán-patak rekonstrukciója,
melynek köszönhetően a település mentesülhet olyan árvízi veszélyhelyzet alól, mint amilyen
2010-ben érte a községet. Elmondta, hogy a malom felújítására irányuló pályázat is benyújtásra
került. Ez a két beruházás ismételten meg fogja haladni a 100 millió Ft-ot.
Hangsúlyozta, hogy a pályázatokon való sikeres résztvételt, a pályázatok költséghatékony
megvalósítását, az önkormányzat és a civilszervezetek jó együttműködése, a képviselő-testület
tagjainak elkötelezett tenni akarása teszi lehetővé.
IV. N A P I R E N D
Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi fejlesztési terveiről, a 2013. évi
költségvetésről.
Előadó:

Bencze Péter
polgármester
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Bencze Péter polgármester
a prezentáció szerint tájékoztatta a közmeghallgatáson
megjelenteket az önkormányzat 2013. évi fejlesztési terveiről, a 2013. évi költségvetésről.
Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetését 92.250 E Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá a
képviselő-testület, mely költségvetés csak papíron van egyensúlyban, kb.6-7 M Ft az az összeg,
mely ténylegesen működési hiányként jelentkezne, ha lehetne hiányt tervezni.
Elmondta, hogy az önkormányzatoknak a hatályos törvényi előírásoknak kell a költségvetési
rendeletek elfogadniuk, az pedig arról szól, hogy nem lehet az önkormányzati költségvetést
működési hiánnyal elfogadni. Elmondta, hogy a feladatfinanszírozás rendszere eléggé visszás,
hiszen nem tartalmaz előirányzatot az önkormányzatiság (képviselő-testület, polgármester)
működtetésére, a községháza, az óvodai konyha, a művelődési ház fenntartására. A legtöbb
kistelepülési önkormányzat hasonló gondokkal küzd, melyre nem lehet megoldás a múlt évi
pénzmaradvány felhasználása. Ez ugyanis csak 2013. évre jelenthet – és akkor sem kielégítő –
megoldást.
Elmondta, hogy bízik abban, hogy több országgyűlési képviselő egyben polgármester is, és érzik
ennek a problémának a súlyát, s évközben valamilyen megoldást fognak találni.
Elmondta, hogy ha csak a puszta számokat nézik, az önkormányzat ilyen „jó” kondíciókkal
költségvetést soha nem tervezett, ugyanis nem szerepel benne forráshiány. Önmagában nem csak
a 2013. évi költségvetéssel lehet gond, hanem a következő évivel is. A költségvetés egyensúlya
ugyanis olyan bevételi forrásokkal tartható, amelyek teljesülése bizonytalan, illetve a jövő évben
nem fognak rendelkezésre állni, ilyen pl. a működési célú pénzmaradvány.
Összegezve felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajthatósága nagyon sérülékeny. Elegendő, ha valamelyik saját bevétel nem teljesül, vagy
egy nagyobb összegű nem tervezett kiadás keletkezik, pl. egy nem várt esemény miatt, a
költségvetés nem teljesíthető.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához ugyanakkor nagyon nagy segítséget jelent a 2012.
évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem terhelik a likvid hitelek tőke- és
kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelent.
Ugyanez igaz az ÖNHIKI II. fordulójában elnyert támogatásra.
Ismertette a közmeghallgatáson megjelentekkel, az „Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai
szakaszán” megnevezésű beruházás - mely az ÉMOP-3-2-1/D-11 pályázati konstrukcióban
támogatásban részesült – műszaki tartalmát. Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen a munkálatokat a Gátépítő Kft (3444 Múcsony Szeles-akna 1.) fogja elvégezni.
A kivitelezés nem érintheti a meder kotrását, azt a természetvédelmi hatóság nem engedélyezte. A
gát a Bán-patak folyása mentén, több település közigazgatási területén fog elkészülni. A vadnai
részen a patak jobb oldalán 882 m hosszan létesül a depónia, 3 m-es korona; 6-10 m
aljszélességgel, 2,5 m-es magassággal. A tervezett gát a 2010. évi árvízi szinttől 1 m-rel lesz
magasabb a gát. Bemutatta a beruházás terveit a képviselő-testületnek. A munkálatok
megkezdődtek, a befejezési határidő 2013. április 15.
Ismertette a közmeghallgatáson megjelentekkel, a „Hősök parkja” MVH pályázati támogatásból
megvalósuló beruházás részletes műszaki tartalmát. Elmondta, hogy a beruházás az
önkormányzat és a a „Községünkért és Egymásért” Alapítvány együttműködésében valósul meg.
Tájékoztatta a jelenlévőket a 2013. év további fejlesztési elképzeléseiről, a Startmunka
Programban megvalósítandó munkálatokról.
Tájékoztatta a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesülettel, az
elmúlt hónapokban megkezdett tárgyalások, egy Vadna székhelyű sportközpont kialakítására,
lezárulni, realizálódni látszanak.
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A képviselő-testület előzetes döntése, állásfoglalása értelmében, az önkormányzat tulajdonában
lévő, 383. hrsz-ú, kivett sporttelep elnevezésű, 1.0605 ha, területű ingatlant, térítésmentesen az
Egyesület tulajdonába adná, azzal, hogy az Egyesület átvállalja, illetve nagy szerepet vállal a helyi
közfeladatok közül a sport és ifjúsági tevékenységben, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek biztosításában. Az Egyesület országos kezdeményezés részese. Elképzeléseik szerint
az önkormányzati területen, illetve a mellette fekvő ingatlanokon, egy komplett szabadidős- sport
létesítményt hoznának létre, mely térségi szerepet betöltve fogadná a tehetséges, sportolni vágyó
fiatalokat, gyermekeket. Amellett, hogy egy jelentős beruházás valósulhat meg a községben,
mindenképp Vadna presztizsének, rangjának emelkedését is jelentené a fejlesztés.
Tájékoztatta a közmeghallgatáson megjelenteket a levegőminőségének védelmével kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 7/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelet szabályozásáról, kiemelve, hogy
2013. március 15-étől, kerti hulladékot égetni március 15.- április 15. valamint október 15. –
november 15. közötti időszakban lehet, 10:00 – 18:00 óra közötti időtartamban, szélcsendes
időben, hétfő, szerda és péntek napokon, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete
mellett.

Indítványok javaslatok, közérdekű kérdések, észrevételek
A közmeghallgatáson megjelentek részről az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el:
Gál Imre
vadnai lakos felvetette, hogy Vadnán nem működik gyógyszertár, így a
betegeknek jelentős többlet költséget okoz, hogy a gyógyszerek megvásárlása végett
Kazincbarcikára kell utazniuk. Ugyancsak szóvá tette, hogy a 2012-ben, a Kassai úton felújított
járdában több helyen benne van a villanyoszlop, azokat el kellett volna távolítani.
Mérész Istvánné
vadnai lakos kérdezte, hogy mikor lesz Vadnán szennyvíz-csatorna, mivel
az már minden környező településen van.
Szabon Jánosné
vadnai lakos a termőföldek használati jogának bejegyzéséről kérdezett,
hogy azt el kell-e végezni a konyhakertekre is. Kérdezte, hogy az MVH regisztráció és a használat
bejelentése ugyanaz-e.
Tokainé Magyar Ilona
vadnai lakos elmondta, hogy aláírásgyűjtést valósított meg, a
település belterületén átmenő – a 26-os országos főúton megvalósuló – tehergépjármű forgalom
miatt. Az autók nagy száma, a sebességi korlát be nem tartása, súly miatt az út mentén élők
ingatlanjai károsodnak. Megköszönte, hogy a polgármester közreműködését ígért az ügyben.
Bencze Péter polgármester

a kérdésekre, felvetésekre az alábbi válaszokat adta:

Elmondta, hogy kézi gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár üzemeltetése engedélyköteles
tevékenység, azt csak az arra jogosultak végezhetik. A helyiséget egy fiókgyógyszertár
működéséhez tudná biztosítani az önkormányzat, de ha az egyéb anyagi forrást is igényelne, azt
nem tudják vállalni. Elmondta, hogy néhány éve próbáltak megvalósítani, hogy egy-egy orvosi
rendelés után összegyűjtötték az orvosságok receptjeit, s azokat szervezett formában vásárolták
meg, de lakossági igény hiányában ez a kezdeményezés kudarcba fulladt.
A villanyoszlopokat az ÉMÁSZ terveztetés és engedélyezés után áthelyezné, melynek a költségei
az önkormányzatot terhelnék. Oszloponként 170-200 E Ft. Erre a településnek nincs forrása.
A földhasználat bejelentési kötelezettség és az MVH regisztráció két eltérő dolog. A belterületi
konyhakerteket nem kell bejelenteni.
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2011-2012-ben Vadna és Szuhakálló a Kazincbarcikai agglomerációba való besorolását kérte,
mivel így lehetősége lett volna, hogy egy a Kazincbarcika város által megvalósítandó, nagyléptékű
szennyvízhálózat fejlesztési projektbe bekerüljön. Az önkormányzatok kezdeményezését
azonban az illetékes minisztérium elutasította, csak 2015-ben nyílik lehetőség az agglomerációba
kerülésre. Ugyanettől az időponttól várható a 2000 egyenérték alatti településeken a beruházás
pályázati támogatása. Addig esély sincs a közcsatorna kiépítésére.
Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését
bezárta.
k. m. f.
Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
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VADNA község

Vadna Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. március 7-én
megtartott közmeghallgatásának:
a./ jegyzőkönyve,
b./ tárgysorozata,
c./ határozata:
d./ rendelete:
TÁRGYSOROZAT:

Napirend tárgya

Előterjesztő

Előterjesztés
módja

1.

Tájékoztatás a Szuhakállói Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról

Bencze Péter
polgármester

szóban

2.

Tájékoztatás a Kazincbarcikai Járási Hivatal
létrehozásáról, feladatairól.

Bencze Péter
polgármester

szóban

Bencze Péter
polgármester

szóban

Bencze Péter
polgármester

szóban

Napirend
sorszáma

3.

4.

Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi tevékenységéről,
a megvalósított fejlesztésekről, beruházásokról, a 2012.
évi zárszámadásról.
Tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi fejlesztési
terveiről, a 2013. évi költségvetésről.

5.

Indítványok javaslatok

Vadna, 2013. március 12.
Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

