Képviselőtestület
Aszaló

Szám: 1-2/2014.

Jegyzőkönyv

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. március 3 napján 16
órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár
Csaba, Homonnay Gábor, Dr. Mészáros István, Oscsenda Szabolcs, Surányi Gábor
képviselőtestületi tagok.
Meghívottak közül jelen vannak:
Saminé Matlák Magdolna jegyző
Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a
megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el.
Napirend
1.) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatására igény benyújtásáról
Előadó: Polgármester
2.) Rákóczi Leader Egyesületbe való belépés.
Előadó: Polgármester
Képviselőtestület az 1. napirendi pont keretében az Adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására igény benyújtását
tárgyalja
Árvai Károly polgármester elmondja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM
rendelet alapján támogatási igény benyújtására van lehetőség a
Belügyminisztériumhoz. Aszaló község Önkormányzata adósságkonszolidációban
nem részesült.

2

Támogatás a BM rendeletben meghatározott célra nyújtott támogatás az
önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás,
fejlesztés megvalósítására használható fel.
Megpróbáltuk összeszedni azon feladatokat, amelyek számításba jöhetnek, korábbi
években elmaradtak. Van benne útépítés, Rákóczi út 81 – től a 47 házszámig , amely
korábban elmaradt, Kassai útnak az elágazó mindkét oldala, járda vonatkozásában
az „Öcsi” bolttal párhuzamosan, valamint a buszmegálló és a temető előtti járda.
Szükséges még és ebbe a kategóriába belefér a kultúrház székeinek beszerzése.
Fontos lenne még a kultúrház udvarának parkosítása, erre még nem tudtunk
árajánlatot kérni, kultúrház udvarán lévő garázssor tetőszerkezete, piacnak a
kialakítása. Ezekből ki kellene alakítani egy fontossági sorrendet.
Dr Mészáros István testületi tag a parkosítást az utolsó helyre tenné.
Bodnár Csaba testületi tag szerint a piac kialakítása még nem életképes, előre kell
venni a veszélyes utak, járdák felújítását.
Tamás Bertalan alpolgármester út, járda felújítás és a székek beszerzése szükséges.
Árvai Károly polgármester arányosan megpróbáljuk az utakat, a járdát és a székeket
és olyan árajánlatot kérni, amely belefér. Ezekkel alátámasztjuk a pénzügyi
igénylést. Jvasolja ennek elfogadását.
A döntéshozatalban 7 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2014. (III.3.) Kt. határozata
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatására igény benyújtásáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Fejlesztési cél:
- Rákóczi és a Kassai út egy-egy szakaszának felújítása
- Kassai út (temető előtt) járdaszakasz felújítása
- Művelődési házba székek beszerzése
Igényelt támogatás: bruttó 20.000.000 Ft
Képviselőtestület felhatalmazza polgármestert a támogatási igény
benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. március 6.
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Képviselőtestület a 2. napirendi pont keretében a Rákóczi Leader Egyesületbe való
belépést tárgyalja
Árvai Károly polgármester elmondja, az encsi, a gönci és a szikszói kistérség
alkotott egy Leader csoportot, ez végezte ezen körzetek települései, vállalkozói
körében a pályázati forrásokból való pénzbeszerzést, gyakorlatilag ebből a leader
alapból valósult meg a tájház burkolata, parkosítása, a játszótér, a református
templom tetőszerkezete.
Kistérség polgármesterei olyan elhatározásra jutottak, hogy ebből a leader
egyesületből, mivel úgy tűnik, hogy tagoltság szempontjából kicsit mindig hátrább
került és a pénzeknek a java része az encsi és a gönci kistérség területén
realizálódott . Polgármesterek és vállalkozók is beszélték, hogy ennek a kistérség
területén lévő vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak,
egyesületeknek, egyházaknak, amelyek tagjai lehetnek ennek a leader csoportnak
megpróbálna ebből a csoportból kiválni és ennek a területi résznek egy saját
arculatot adni, azaz önállósodni.
Volt korábban egy polgárőr egyesületünk, mellyel gond volt, és helyére jött az
önkéntes tűzoltó és településőr egyesület mely mind azt a funkciót, ami volt a
polgárőr egyesületnél, ellátta és most elviekben ennek az egyesületnek a még
megmaradt tagjai megszavaztak egy átalakulási folyamatot, amely kapcsán létre
lehet hozni a léderből való kiválást.
Elindult ez a folyamat , és úgy gondolja ez a folyamat nagymértékben elő fogja
segíteni az idevonatkozó vállalkozók és önkormányzatoknak a pályázati feltételeit
és az esetlegesen meglévő uniós pénzekből való érvényesülést.
Amikor a leader egyesület megalakult, akkor a testület megszavazta azt , hogy az
abaúji leader egyesületben részt kíván venni. Kérése, hogy most a testület döntsön
amellett, hogy más önkormányzatokhoz hasonlóan , ebbe a kiváló és önállóan
induló leader egyesületben részt vegyen.
Dr. Mészáros István testületi tag kérdezi tudjuk e már kik lesznek a tagok,
döntöttek e már róla.
Árvai Károly polgármester feltehetően a kistérség 23 településnek a java része úgy
döntött ebbe belépnek, ebbe fog csatlakozni feltehetően Onga is szeretne ide
csoportosulni. Vállalkozók, egyházak, és számtalan lehetőség van menetközben
belépni is, egyesületbe való belépés nincs korlátozva.
Bodnár Csaba testületi tag hogy jön ide az aszalói polgárőr egyesület, itt
elveszítette a fonalat.
Árvai Károly polgármester nem szűnt meg a polgárőr egyesület, átalakult, mivel az
egyesületből való kiválást magánszemély és önkormányzat nem viheti véghez. csak
egyesület. Kellett egy egyesület, mely gyakorlatilag kéznél volt , hatodikáig be kell
jelenteni a kiválást és úgy történik az egész , ha van egy olyan egyesület, aki belép
ebbe és kiválik.
A polgárőrség megalakulása és az önkormányzat kilépése az két külön fonál.
Nekünk arról kell dönteni, hogy az Aszalói Önkormányzat nem az abaúj lerder
egyesület nem folyatatja tovább tevékenységét, hanem az új Rákóczi leader
egyesületnél amely a szikszói kistérség területén működik tovább.
Aszaló belépett ebbe a Rákóczi egyesületbe.
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Bodnár Csaba testületi tag kérdezi, jól érti, hogy a Rákóczi csoport a leader
egyesületen belül működik, mint egy csoport , és ez az egyesület válna ki a leaderből,
mint egyesület.
Két gondolata van ehhez, szerinte ők ebben a témában laikusak, igazából az tudja,
aki ebben hatékonyan részt vesz ennek a leader csoportnak a munkájában.
Nekünk arra kell hagyatkozni, hogy ha polgármester azt mondja nekünk jó , akkor
történjen így, ő nem lát bele A másik az, hogy ennek ellenére meg próbált utána
érdeklődni, neki azt mondták , hogy olyan stádiumban vannak ezek a leader
csoportok, hogy elindult egy kezdeményezés vagy egy akció hogy mit szeretnének és
elvileg március 31-én fognak Brüsszelben döntetni azzal kapcsolatban , hogy
Magyarországon ezek a leader csoportok milyen funkciókat fognak ellátni , milyen
pénzek fognak felhasználásra kerülni , és addig, amíg ez a döntés nem születik meg ,
addig nem nagyon érdemes bármit is tenni.
Árvai Károly polgármester Brüsszel ebbe nem szól bele, hogy az egyes tagországokba
juttatott pénz milyen csoportosulásban osztják.
Az uniós költségvetésben megkezdődött egy új 7 éves időszak, amely új pénzek
megjelenését fogják biztosítani a tagállamoknál.
A lényeg az lenne, hogy a korábban jóval több tagság helyett, kevesebb tagságnál
több pénz oszlana meg a leadernél.
A leaderben el kell mélyedni, mert ennek vannak akciócsoportjai, tagozatai stb.
Javasolja, döntsön a testület arról, hogy csatlakozik az alakuló Rákóczi Leader
egyesülethez az önkormányzat.
A döntéshozatalban 7 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2014. (III.3.) Kt. határozata
Rákóczi Leader Egyesülethez való csatlakozásról
Aszaló község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván az
alakuló Rákóczi Leader Egyesülethez.
Testület felhatalmazza Polgármester, hogy erről tájékoztassa a
szervezőket.

Árvai Károly polgármester elmondja, hogy a Március 15-i ünnepség március 14-én
17órakor lenne az ünnepség , melynek ünnepi szónoka Czeglédi Natália Szikszói
Járási Hivatal Vezetője , ünnepi műsort ad a szikszói gimnázium, illetve az aszalói
idősek klub énekkara. Kéri, hogy a környezetüket is mozgassák meg, hogy a 130 fős
kultúrházat meg tudnánk tölteni.
Május 1-én szeretnénk ünnepélyes keretek között átadni a kultúrházat, ezt úgy
lehetne átadni, hogy a közvetlen környezete, valamint a garázs is úgy nézne ki, mint
az épület. Ezzel kapcsolatosan van e valami elképzelés, mert parkosítás és egyéb
kézi munka menne közmunkaprogramban, ezzel nincs gond, de ennek a szakmai
megjelenítése, tudományos elképzelése nem mindegy, hogy milyen.
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Következő testületi ülésig megnéznénk, hogy ennek a parknak mi a bekerülési
költsége, minden saját erőt megfeszítve és a garázs tetőszerkezetének a
költségvetése.
Múlt héten felkereste a nagyidai polgármester, elhozta magával Kassa – Téhány
városrész
település polgármesterét, akik egy eu-s pályázatot szeretnének
benyújtani, mely települési kapcsolatok bővítésével járna, és erre egy komoly
kulturális eseményt lehet minden évben valahol rendezni. Elképzelésük, ha ez a
pályázat összejönne, velünk kötnének egy megállapodást július és szeptember között
létrehoznának több ország általi találkozót. Bemutatta a települést a
polgármesternek , aki nem tud magyarul, de elég agilis fiatalember, ő meghívta egy
viszont látogatásra. Kérdezte volna e valami akadálya, hogy kössenek egy
megállapodást.
Amióta Komarocon polgármesterváltás volt, azóta a kapcsolat meglazult.
Úgy gondolja, hogy most beléphetünk egy olyan kapcsolatba, mely kölcsönösen
gyümölcsöző lehet mindkét település számára.
Ez a kapcsolatrendszer kiterjeszthető volna különböző területekre, iskola, kultúra,
sport területre.
Testület egyhangúlag egyetért a kapcsolat felvételével.
Bodnár Csaba testületi tag beszéljük meg mit akarunk a kultúrházzal.
Árvai Károly polgármester valóban foglalkozni kell vele, keresni a megoldást.
Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor
berekeszti.

Kmft

Árvai Károly
Polgármester

Saminé Matlák Magdolna
jegyző

