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JEGYZŐKÖNYV
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Képviselő-testületi ülés helye: Községháza
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Tanácskozó terme

Jelen vannak:
Balázs Tibor alpolgármester
Fenyves Tibor képviselő
Morvai Tamás képviselő
Tanácskozási jog~aI me2hívottak:
Joó Bence jegyző
Dr. Bús András helyettes háziorvos
Sándor Istvánné tagintézmény-vezető
Kovácsné Petrovics Andrea óvodavezető
Je~yzőkönyvvezető: Balogh Katalin közszolgálati tisztviselő

Napirendi pont előtt:
Balázs Tibor alpolgármester:
Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az önkormányzati képviselő—testület, 5
tagja közül, 3 tag jelen van, így az ülés határozatképes.
Tóth Éva polgármester és Dr. Fenyves Tibor képviselő betegség miatt nem tudnak részt
venni az ülésen.

Javasolta. hogy a me~hívóban lévő alábbi napirendi pontok kerüljenek me~tár~ya1ásra:
1.) Beszámoló a településen 2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről.
2.) Tájékoztató a Hevesi Körzeti Általános Tagiskola 2016/2017-es tanítási évének te
vékenységéről.
3.) Beszámoló a Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda 2016/2017-es nevelési évének
tevékenységéről.
.

4.) Egyebek.

Jegyzőkönyv-vezetőnek Balogh Katalin közszolgálati tisztviselőt javasolta.
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A Képviselő-testület, az elhangzott javaslatra, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyvvezető személyére, valamint az ülés napirendi pontj aira tett javaslatot, az alábbi
ak szerint (a szavazásban 3 képviselő vett részt):
Elfogadott napirendi pontok:
1.) Beszámoló a településen 2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről.
2.) Tájékoztató a Hevesi Körzeti Általános Tagiskola 2016/2017-es tanítási évének te
vékenységérőL
3.) Beszámoló a Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda 2016/2017-es nevelési évének
tevékenységéről.
4.) Egyebek.

1. napirendi pont:
Beszámoló a településen 2016. évben végzett háziorvosi tevékenvsé2ről.
Balázs Tibor alpolgármester:
Megkérdezte Dr. Bús András helyettes háziorvost, hogy az írásban elkészített beszámolót
kívánja szóban kiegészíteni, vagy nem?
Dr. Bús András helyettes háziorvos:
Tarnaszentmiklós-Hevesvezekény települések közös orvosi körzetet alkotnak, ahol helyette
sítő háziorvosként igyekeznek helyt állni Dr. Ordodi Anton pélyi háziorvossal. Jó lenne, ha
véglegesen megoldódna a körzet álláshelyének betöltése. Sajnos a háziorvosi körzetben dol
gozó orvosok létszáma folyamatosan csökken, az idő előrehaladásával az idősebb kollégák
kiöregszenek, mivel az átlagos életkor 5 8-60 év között van. A kedvező anyagi lehetőségék
ellenére az orvosok nem vállalják a vidéki élettel járó életkörülményeket. Nagy létszámú
településeken is több üres háziorvosi álláshely van, amit ajelentős összegű anyagi támogatás
esetleg önkormányzati támogatással kiegészítve sem vonzó életpálya a Fiatal orvosok
számára.
Az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, mert az üres háziorvosi álláshelyek Finanszí
rozása félévenként 10 %-al összeggel csökken, ami szintén hátrányt jelent. Az asszisztensek
nek és takarító személyzetnek adandó havi Fizetést is a finanszírozási összegből kell kigaz
dálkodni, ami nagyon kevés jövedelmet jelent, így gondot jelent a megfelelő személyek al
kalmazása.
A beszámolók általában a lakosság korcsoportos megoszlásával és a betegségek-csoportok
összetételével kezdődik. Beszámolója nem tartalmaz számszaki adatokat, mivel Tamaszent
miklós és Hevesvezekény községekre vonatkozóan együttesen van nyilvántartva, egy számí
tógépen.
A hevesvezekényi orvosi rendelő felszereltsége nagyon szerény, 2 db EKO készülék van,
amelyek használhatatlanok. A számítógépes nyomtató nagyon régi típus, a receptek kinyom
tatásának időtartama jelentősen lelassult. Egyszerű műszerek hiányoznak (például: injekciós
készlet).
-

—

:
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Nagy változást jelent az ún.: E-recept bevezetése, amely a háziorvos elektronikus aláírását
tartalmazza majd. Sok ismeretlen részlet van az Új rendszerrel kapcsolatban, az egyik az,
hogy hogyan tudja az asszisztens előkészíteni a recepteket aláírásra a háziorvos megérkezése
előtt, amikor a munka megkezdéséhez az orvos elektronikus adatokat tartalmazó személyazonosító igazolványa szükséges. Remélhetőleg a bizonytalansági tényezők hamarosan tisz
tázódnak, mert 2017. november 1. napjától indul az Új rendszer használata.
Az orvosi rendelőben történő vérvételi lehetőség bevezetésre került, amit a lakosság igénybe
vesz, megszerették ezen szolgáltatást. Szeretnék ezt a kényelmi szolgáltatást továbbra is biz
tosítani. Elmondta, hogy a hevesvezekényi emberek többen kihasználják a lehetőséget, mint a
nagyon lélekszámú Tarnaszentmiklós településen élők.
A lakosság körében a megbetegedések az országos átlagnak megfelelően alakultak, a leggya
koribb a mozgásszervi-, érrendszeri betegségek fordulása. A daganatos betegek száma nö
vekszik, ami szintén Országos jelenség, amelynek oka nem ismert.
A várólisták nagyon hosszúak. Nagy gondot jelent, hogy egy betegnek sokat, néha hónapokat
kell várni az előírt vizsgálatokra. Mindenkit a sürgősségi ellátó központba kell küldeni, ahol
eldöntik, hogy milyen vizsgálatokra mikor kerül sor, és hazaengedik a beteget. Problémát
jelent a háziorvosi számára, hogy a beteget hogyan kezelje, mert a vizsgálatok nélkül csak
találgatni lehet. Előfordulhat, hogy a vizsgálati eredményekre napokon belül szükség lenne,
mert súlyosbodik a beteg állapota. Amennyiben a háziorvos a beutalóra „S” megjelölést ír,
akkor napokon belül megvan a szükséges vizsgálat. Orvosi szempontból nehéz eldönteni,
hogy mikor indokolt az „S” betű beutalón történő feltüntetése.
Balázs Tibor alpol2ármester:
A~ orvosi rendelő felújítására vonatkozóan kedvezően elbírált pályázattal rendelkezik az ön
kormányzat. Jó lett volna 2017. szeptember hónaptól megkezdeni a kivitelezési munkálato
kat. A pályázat alapján a szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésére is lehetőség
van. Tudomása szerint azért nem kezdődött meg az orvosi rendelő felújítása, mert kivitelezőt
kell keresni.
Javasolta 2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.

Az elhangzott javaslatra az Önkórmányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 3 képviselő vett részt)
43/2017. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a
2016. évben végzett háziorvosi tevékenységről szóló beszámolót.
(Á beszámoló csatolva ajegyzőkönyvhöz.)

.

.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Eva
polgármester

Dr. Bús András helyettes háziorvos 16V~órakor távozott a Képviselő-testület üléséró’l.
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.

2. napirendi Pont:
Tájékoztató a Hevesi Körzeti Általános Ta2iskola
2016/20 17-es tanítási évének tevékenysé~éről.
Balázs Tibor a1pol~ármester:
Megkérdezte Sándor Istvánné tagintézmény-vezetőt, hogy az írásban elkészített tájékoztatót
kívánja szóban kiegészíteni, vagy nem?
Sándor Istvánné ta~intézmény-vezető:
Az írásban elkés2ített tájékoztatót nem kívánta szóban kiegészíteni.
Balázs Tibor alpol2ármester:
A Képviselő-testület ta~ai megkapták az írásbeli anyagot, ami nagyon részletes, minden
területre kiterj edően tájékoztatást ad az intézmény tevékenységéről.
.

Morvai Tamás képviselő:
Nagy jó olvasni, hogy sokszor meg vannak említve a hevesvezekényi gyermekek, akik jól
tanulnak, jutalmat kaptak és jól sportolnak. Örömmel tapasztalta, hogy nincs olyan gyerme
kekről megállapítás, akiket a nagy problémákkal küzdők között kellene felsorolni.
Balázs Tibor alpol~ármester:
A tájékoztatóban szerepel, hogy az intézményt a korábbi években önkormányzat üzemeltette,
jelenleg állami fenntartásban működik. Milyen formában nyilvánul meg a változás?
Sándor Istvánné ta~intézmény-vezető:
Az intézmény állami fenntartásban működik 2017. január 1. napjától, a korábbi évektől elté
rően, amikor Heves Város Onkormányzata volt a fenntartó (2015. szeptember 1-től).
Az intézmény működtetésével kapcsolatban az volt a jó megoldás, amikor Heves Város Onkormányzata volt a működtető. Rövid időn belül meg lehetett beszélni a problémákat, és
megvalósulhatott a szükséges felújítás vagy egyéb feladat végrehajtása.
A centralizáeió miatt ismét állami fenntartásba került az intézmény, ami miatt sokkal körül
ményesebb lett az ügyintézés. Az intézmény nem külön gazdálkodó szervezet, hanem a tan
kerülethez tartozik, ahol lassú az ügyintézés és nagy a bürokrácia. Minden beszerzést először
engedélyeztetni kell a tankerületnél. By végén derül majd ki, hogy a dologi kiadásokra terve
zett keretösszeg esetleges túllépése esetén kap az intézmény többlet-támogatást vagy nem.
A felújítások önkormányzat által benyújtott pályázatok eredményeként valósultak meg. Van
nak pályázati lehetőségek, amelyekkel sok a felmerülő feladat. A pályázatok tankerületi szin
ten kerülnek benyújtásra, és az elnyert támogatások szétosztása is a központon keresztül tör
ténik. A gazdálkodási feladatok végrehajtása tankerületi szinten működik.
A hevesvezekényi gyermekek között is vannak olyanok, akikkel sok a probléma, és nagyon
oda kell rájuk figyelni, de igyekeznek minden megtenni annak érdekében, hogy az általános
iskola 8. évét is elvégezzék.
Hevesvezekény településen nagyon értékes gyermekek élnek és nevelkednek. Elmondható,
hogy aki tanul, minden célját el tudja érni.
Az intézmény életében a hevesvezekényi gyermekek nagyon fontos szerepet töltenek be.
Részt vesznek a különböző tanulmányi- és sportversenyeken, ahol nagyszerű eredményeket
érnek el.
A felmerülő problémákat a szülőkkel és az önkormányzattal mindig meg tudták beszélni,
reméli ajövőben is hasonlóanjó lesz a kapcsolat.
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Balázs Tibor alpol2ármester:
Javasolta a Hevesi. Körzeti Altalános Tagiskola 2016/2017-es tanítási évének tevékenységé
ről szóló tájékoztató elfogadását.
Hevesvezekény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a He
vesi Körzeti Altalános Tagiskola tevékenységéről Szóló tájékoztatót.

Sándor Istvánné tagintézmény-vezető l6aórakor távozott a Képviselő-testület üléséről.

.

3. napirendi pont:

.

Beszámoló a Hevesvezekényi Gyermekszi~et Óvoda
2016/2017-es nevelési évének tevékenyséEéről.
Balázs Tibor alpol2ármester:
A beszámoló nagyon részletes tájékoztatást ad az óvodában folytatott nevelési tevékenység
ről. Megkérdezte Kovácsné Petrovics Andrea óvodavezetőt, hogy az írásban elkészített be
számolót kívánja szóban kiegészíteni, vagy nem?
.

Kovácsné Petrovics Andrea óvodavezető:
A beszámolót kötelező tartalommal kell elkészítenie, a tanfelügyeleti rendszer előírásai alap
ján. Minden beszámolót fel kell terjeszteni az Oktatási Hivatal internetes honlapjára.
A Gyermeksziget Óvodára vonatkozó, új óvodai programot készített a nyári hónapok során.
Az intézmény 2016. szeptember I. napjától üzemel önállóan, amikortól nem társulási formá
ban működik átányi óvodával.
A meglévő programmal összhangban kellett a beszámolót és a munkatervet megírni.
A programoknál i~iegtartotta a hagyományokat és kiegészített Új programelemekkel. Jó volt,
hogy az önkormányzat 2017. szeptember 20. napjára megszervezte az „autómentes” napot. A
Gyermeksziget Ovoda részéről most résztvevők voltak és nem szervezők. A szervezőknek
mindig sokkal nehezebb dolguk van, mert minden apró részletre oda kell figyelni. Örömmel
vettek részt az óvónők és a gyermekek a rendezvényen. A mai napon már azt látta, hogy a
gyermekek játékában megjelentek azok az elemek, amiket az „autómentes nap”-on tanultak.

.

Morvai Tamás képviselő:
Nagyon sok óvoda tevékenységét bemutató beszámolót olvasott már, de ennyire alapos, min
denre kiterjedőt még nem.
A beszámoló 5. pontjában „A pedagógiai munka feltételei” résznél örömmel olvasta, hogy a
tárgyi felszereltségjó, ajátékeszközök mennyisége és minőség kiváló.
Az udvari játékok cseréjének megvalósítása szükséges. Véleménye szerint 10-20 éves játé
kokról van szó. Reméli, hogy ajátékok színvonala is kiváló lesz a csoportszobában található
akhoz hasonlóan.
Ugy ítélte meg, hogy az óvoda vezetése jó kezekbe került. A Képviselő-testület elvárásainak
megfelelően alakult az intézmény működtetése.
A Gyermeksziget Ovoda pedagógusai, dolgozói a gyermekekkel együtt minden községi ren
dezvényen aktívan részt vesznek. Megítélése szerint ennek köszönhetően a rendezvények,
programok jobbá és színvonalasabbá váltak.
.

.
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Az „autómentes nap” nagyonjól sikerült. Különlegesség volt a nap folyamán, hogy a délelőtt
folyamán a tamaszentmiklósi óvodások is átjöttek a településre, és részt vettek a programo
kon, ami korábban még nem fordult elő semmiféle rendezvéimyel kapcsolatban. Mindenki
jól érezte magát, a pedagógusok, a kisgyermekek és a szervezők is, akik közreműködtek az
eredményes lebonyolításban.
Kovácsné Petrovics Andrea óvodavezető:
Jó érzés volt az „autómentes nap”-on részt venni. Jól volt megszervezve a rendezvény, mert
nem úgy ment haza a nap végén, hogy nagyon elfáradt. Jó volt a csapatmunka, ezért megkö
szönte az önkormányzat és a részvevők munkáját.
A tamaszentmiklósi óvoda vezetőjével tárgyaltak arról, hogy a jövőben együttműködnek
különböző óvodai programok megvalósítása érdekében. Például: tanévente egy-két alkalom
mal közösen hívnak előadókat, akik műsort adnak a gyermekeknek, így megoszlik majd a
kifizetendő költség összege.
Balázs Tibor aIpol~ármester:
Javasolta a Hevesvezekényi Gyermeksziget Ovoda 2016/2017-es nevelési évének tevékeny
ségéről szóló beszámoló elfogadását.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 3 képviselő vett részt)
-

44/20 17. (IX. 213 Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a He
vesvezekényi Gyermeksziget Ovoda 2016/2017-es nevelési évének tevékenységről szóló
beszámolót.
(Á beszámoló csatolva ajegyzőkönyvhöz.)
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Eva
polgármester

Kovácsné Petrovics Andrea óvodavezető 16v—órakor távozott a Képviselő-testület üléséró’l.

4. napirendi pont:
E~yebek.
Balázs Tibor alpol~ármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíjpályá.zatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.
A Képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy csatlakozik a pályázathoz, és az ott megjele
nő pályázati feltételekkel a hevesvezekényi fiatalok részére meghirdeti az „A” és „B” típusú
pályázatot.
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A csatlakozási nyilatkozat minta, valamint az „A” és „B” típusú pályázati kiírás tervezetét a
Képviselők írásban megkapták.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás nem hangzott cl.
Javasolta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíjpályázathoz történő csat
lakozást, valamint egyidejűleg az „A” és „B” típusú pályázat meghirdetését.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 3 képviselő vett részt)
45/2017. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Hevesvezekény Község Onkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Osz
töndíjpályázathoz, és az ott megjelenő pályázati feltételekkel meghirdeti az „A” és „B” típu
sú pályázatot.
(A csatlakozási nyilatkozat ás pályázati kiírások csatolva ajegyzőkönyvhöz.)
.

Határidő:
Felelős:
.

azonnal
Tóth Eva
polgármester

Balázs Tibor a1po1~ármester:
A lakáshoz jutás támogatási kölcsönök kintlévőséggel kapcsolatban a 2017. augusztus 29.
napján tartott ülésén tárgyalt a Képviselő-testület. Sajnos nem találhatóak meg a támogatás
megállapításáról és a kölcsön visszafizetésekről szóló dokumentumok.
Az ügyben történő előrelépés érdekében megoldási lehetőség lenne, ha bankszámlakivonatot
kér az önkormányzat a számlavezető pénzintézettől, amelyből megállapítható, hogy ki, mikor
és milyen összegű befizetést teljesített. Az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 330 Ftldb árért
készít másolatot a bankszámlákról. Az 1999.-2009. évek közötti időszakban összesen 2.773
db, 2010.-2017. évek között 1.823 db bankszámla másolat ára 1.516.680 Ft-ot.
A kimutatott lakossági tartozások összege 2.722.000 Ft. Véleménye szerint a feljegyzések
alapján készült kintlévőségek összege nem reális, sokkal nagyobb mértékű tartozásról van
szó.
A Polgármesterasszonnyal történt megbeszélés alapján azt a megoldást tartják jónak, ha a
kintlévőségek beszedését lezárja a Képviselő-testület. A közel 5.000 db bankszámlakivonat
birtokában sem lehet biztosan megállapítani, hogy kinek és mennyi összegű tartozása áll fenn
az önkormányzat felé.
Nem lehet tudni, hogy a 2009. év előtti iratok, bizonylatok mikor és mi alapján lettek selej
tezve, mert sajnos nem találhatók meg a hitelszerződések, megállapodások sem.
.

.

Morvai Tamás képviselő:
Az önkormányzatokra, és azok hivatalaira vannak gazdasági és gazdálkodási szabályok. Ho
gyan kezelnek pénzt, hogyan adnak kölcsönt, hogyan könyvelnek bevételeket. Az a helyzet,
hogy Hevesvezekény Község Onkormányzatánál nincsenek meg a befizetést igazoló bank
számlakivonatok, a kölcsön nyújtásáról szóló dokumentumok, felháborítónak tartja.
Nincs jogi végzettsége, de úgy gondolja, hogy a tényállás hűtlen kezelés jogállását maradék
talanul kimeríti. Az önkormányzat hivatala hűtlenül kezeli vagy kezelte az elmúlt évtizedek
ben a dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat, ha ne tudnak elszámolni a be- és kifizetett
összegekkel.
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A selejtezésnek is vannak szabályai, amit a kialakult helyzet szerint nem tartottak be.
A Képviselő-testület félévente tárgyalja a gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót,
akkor megkérdőjelezi, hogy mennyiben helytállóak a mindenkor elfogadásra előterjesztett
adatok.
A kintlévőségként kimutatott 2.722.000 Ft nem kevés pénz, ezért annak törlésével nem ért
egyet.
Joó Bence jegyző:
Nem tudja, hogy a dokumentumok és pénzügyi okmányok hiányában hogyan fogjanak hozzá
a kintlévőség behajtásához.
Morvai Tamás képviselő:
Az Önkormányzati gazdálkodást vállalhatatlannak tartj a, ha nem lehet megoldást találni a
kintlévőség behajtására. Nagyon sokan tisztességesen teljesítették a kölcsön visszafizetését,
akik a hátralékosokhoz hasonlóan járhattak volna el.
Fenyves Tibor képviselő:
A hátralékkal rendelkezők között van olyan személy, aki a korábbi években történt tájékozta
tás szerint körülbelül 1.500.000 Ft-al, vagy magasabb összeggel tartozik az önkormányzat
nak. A jelenlegi 2.722.000 Ft kintlévőséget nem tartja elfogadhatónak, mert magasabb ösz
szegről lehet szó.
Balázs Tibor alpolgármester:
A felhalmozódott tartozás törlése nem lenne etikus azokkal a személyekkel szemben, akik
kifizették, vagy még most is fizetik a kölcsön törlesztő-részletét.
Morvai Tamás képviselő:
A legutóbbi Képviselő-testületi üléseken nem néhány névről és 2.722.000 Ft összegű felhal
mozódott tartozásról volt szó. A megbeszélés arra vonatkozott, hogy tételes kimutatás ké
szüljön arról, hogy 1990. évtől 2017. évig ki, milyen mértékű támogatásban, kölcsönben
részesült, illetve visszafizette vagy nem.
Furcsának találja, hogy nincs kimutatás, mert 2-3 évvel ezelőtt a korábbi jegyző olyan nyil
vántartást mutatott, amelyben még az 1990-es években támogatásban részesítettek neve is
szerepel’
A lakáscélú támogatás nyújtásáról 2000. évtől kb. 2010. évig terjedő időszakban minden
kérelemre Képviselő-testületi határozat született. Visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatási formák voltak meghatározva. A Képviselő-testület jegyzőkönyvei alapján ki lehet
gyűjteni a támogatásban részesültek nevét.
-

—

Joó Bence jegyző:
A Képviselő-testület jegyzőkönyvei 1990. évtől rendelkezésre állnak, amiből az adatok lű
gyűj thetők.
.

Mon’ai Tamás képviselő:
Javasolta, hogy tekintsék át a Képviselő-testületi jegyzőkönyveket és készítsenek kimutatást
a támogatásban részesültekről, a támogatás formájáról, valamint összegéről. Az ügyben to
vábbi tárgyalást tart szükségesnek’
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Balázs Tibor aIpol~ármester:
Egyetértett Morvai Tamás képviselővel. A Képviselő-testületi jegyzőkönyvekből 2000. évtől
készüljön kimutatás a támogatásban részesültekről, a támogatás mértékéről, formájáról, ösz
szegéről.
A személyek és a megállapított támogatás mértékének ismeretében meg lehetne keresni az
érintett személyeket egyeztetés céljából.
.

A 2017. évben a község területén 5.000.000 Ft mértékű fejlesztéshez pályázat beadása való
sulhat meg. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondjanak javaslatot, hogy milyen fel
adat lenne a legsürgetőbb. A Fő út egész hosszúságában a járda felújítása indokolt lenne. A
Liliom Út kátyúzását nagyon fontos lenne megoldani, de erre vonatkozóan már pályázat van
beadva, amelyet még nem bíráltak el.
.

Fenyves Tibor képviselő:
A járdaépítést és felújítást támogatja. A község minden lakója ezt a fejlesztést tudja legjob
ban értékelni. Valóban a Fő úton nagyon rossz állapotú a járda minősége.
Morvai Tamás képviselő:
A Fő Úton vannak jobb és nagyon rossz állapotú szakaszok. Megállapítható azonban, hogy
teljes hosszában indokolt a felújítás.
Fenyves Tibor képviselő:
A Fő úton szakaszonként kellene felújítani a járdát ahhoz, hogy megfelelő minőségben ké
szüljön el. Jó lenne a Fő úton a temető kaputól a Fő úti. számig új járdát építeni, mivel na
gyon keskeny szélességű és töredezett állapotú.
Balázs Tibor alpolEármester:
A Fő úti járdaépítést és felújítást támogatja. Gondot jelenthet, hogy a Fő úti járda nem Ön
kormányzati tulajdonú, hanem a Közútkezelő Klit. kezelésében van.
Morvai Tamás képviselő:
Javasolta a temetőben található hulladéktárolók cseréjét (konténerek), mert rossz állapotúak.
Fenyves Tibor képviselő:
A temető kerítésének felújítása is indokolt lenne, mivel egyre rosszabb állapotban van.
Balázs Tibor alpolEármester:
A Polgármesterasszonyt tájékoztatja a Képviselő-testület fejlesztés megvalósítására vonatko
zó javaslatairól, aki a lehetőségek Figyelembe vételével megteszi a szükséges intézkedéseket.
1.) Fő úti járdaépítés, felújítás. 2.) Temetői konténer cseréje vásárlással. 3.) Temető kerítésé
nek felújítása.
Fenyves Tibor képviselő:
A településen nagy gondot jelentenek a kóbor kutyák utcán történő megjelenése. A Toldi
Miklós utcában 1 db kutya rendszeresen kijár az útra. A Viola úton is 3-4 db kutya található
az úton.
A lakosok nem hiszik el, hogy problémát jelent a kutyák utcára való kijárása, csak akkor, ha
saját magukon tapasztalják a veszélyt. Véleménye szerint addig nem lesz változás az ügyben,
amíg legalább 1 fő kutya tulajdonosa nem lesz megbírságolva, az eb tartási szabályok meg
szegése miatt.
.

-
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Balázs Tibor aIpo1~ármester:
A kertben történő égetéssel hasonló a probléma, a lakosok nem tartják be a szabályozást,
amely szerint kedden, szerdán és csütörtökön lehet égetni. Az emberek csak akkor változtat
nának a magatartásukon, ha legalább egy személyt megbírságol az önkormányzat.
Joó Bence je2vző:
A kutya tulajdonosokat akkor lehet megbírságolni, ha írásbeli bejelentés érkezik, vagy a szó
beli bejelentést jegyzőkönyvbe foglalják. Sajnos az emberek csak szóban mondják el a gond
jukat. Nem vállalják a bejelentés írásba foglalását, pedig annak birtokában lehetne írásbeli
felszólítást küldeni az eb tulajdonosa részére, a várható szankció megjelölésével.
Másik lehetőség, hogy szólni kell Heves városban Somogyi Krisztiánnak, aki kóbor ebek
befogásával foglalkozik, és el kell vitetni a kutyát.
A Toldi Miklós utcában található eb tulajdonosával személyesen elbeszélgetett. Kérte az eb
ingatlanán belül történő tartását, amit megígért.
Balázs Tibor alpoI~ármester:
Az idősek napját minden év október 1. napján ünnepeljük.
A 2016. évben Erzsébet-utalvány lett átadva a 65 év feletti lakosoknak. Sajnos az utalványt
nem lehet ebben a formában sz önkormányzat részéről felhasználni, amit Magyar Allam
kincstár Heves Megyei Igazgatóságának ellenőrzése megállapított.
Legyen-e köszöntés az idősek részére a 2017’ évben? Ha igen, milyen formában? A Polgár
mesterasszonnyal egyeztet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az anyagi fe
dezetet milyen forrásból lehet biztosítani’ Meg kell keresni a legjobb megoldást az idősek
köszöntése érdekében.
Joó Bence je2vző:
Az ajándékutalvány járulékköteles, ezért nem lehet azt ajándék formájában az idősek részére
biztosítani.
Ajándékcsomag lenne a legjobb megoldás, ami nem okozhat senniféle problémát.
Balázs Tibor a1pol~ármester:
Javasolta, hogy az „idősek napja” alkalmából minden 65 év feletti hevesvezekényi lakost
5.000 Ft/fő értékű ajándékcsomaggal támogasson az önkormányzat, amelynek pénzügyi fe
dezetét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja közül 3 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 3 képviselő vett részt)
46/20 17. (IX. 21.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
az „Idősek Napja” alkalmából minden 65 év feletti lakost 5.000 Ft/fő, azaz Otezer Forint
értékű ajándékcsomaggal támogat, amelyre a pénzügyi fedezetet az Onkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére biztosítja.
.

Határidő:
Felelős:
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Több tárgy nem lévén az polgármester I 7~ órakor az ülést bezárta.
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