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Készült: Mátraderecske és Mátraballa Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2017. december 4-én megtartott euvüttes ülésén.
z ülés helye: Mátraderecske Községi Önkormányzat tanácskozó terme

Jelen Vannak: Mátraderecske Képviselő-testülete részéről
Forgó Gábor polgármester
Kovács Zoltán alpolgármester
Kissné Fónad Anna Mária képviselő
Lakatos Géza Andrásné képviselő
Ivicz Gábor képviselő
Nováki Győzőné képviselő
Dr. Jakab Dorottya jegyző
Mátraballa Képviselő_testülete részéről
Dudás Róbert polgármester
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő
Répás Roland képviselő
.

~ Kovácsné Kocsa Andrea ig.csop.vez.
Me2jelenésj arány: Mátraderecske Önkormányzata 86 %
Mátraballa Önkormányzata 100 %
ForEó Gábor Mátraderecske pol2ármestere
Köszönti a mátraderecskei Önkormányzat részéről a mátraballai Onkormányzat Képviselő
testületét, a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy Mátraderecske Onkormányzata 6 fővel
jelen van, Csizmarik lime képviselő később érkezik. A testület határozatképes, az ülést
megnyitja.

Dudás Róbert Mátraballa poleármestere
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Mátraballa Onkormányzata 5 fővel
jelen van. A testület határozatképes.
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NAPIREND ELŐTT

F~~ó Gábor Polgármester
A Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően két jegyzőkönyv hitelesítő
megválasztását indítványozza, Lajtosné Lécz Erzsébet és Nováki Győzőné képviselők
személyében’
A testületek a Polgármester javaslata alapján egyhangúlag megválasztják a két
jegyzőkönyv hitelesítőt.
Az együttes ülés napirendjei:
1.! Beszámoló a Mátraderecskej Közös Onkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
21 Tájékoztató a közös fenntartású intézmények munkájáról
Előterjesztő: háziorvosok, védőnő, KMB rendőr
Forgó Gábor Mátraderecske nolEármestere
Megkérdezi, hogy a meghívón kiküldött napirendeken kívül van-e más napirend
megtárgyalására javaslat?
Megállapítja, hogy más napirendi javaslat nincs.
A testületek egyhangúlag elfogadják a meghívón szereplő napirendi pontokat.

Forgó Gábor Mátradereeske polgármestere
Napirend előtt kéri ajelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek Dr. Donkó
József elhunyt háziorvosra.
Elmondja, hogy a doktor Úr az az ember volt, aki bármikor a betegek rendelkezésére állt.
Ember volt minden szinten.

LNAPIREND
Beszámoló a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester, jegyző
Dr. Jakab Dorottya jegyző
A testületek elé terjeszti a Mátraderecskei Közös Onkormányzati Hivatal 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót. (csatolva)
..
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Hozzászólás nines.

ForEó Gábor Mátraderecske polEármestere
Mátradereeske Képviselő-teswiete részére szavazásra bocsátja a Mátraderecskei Közös
Onkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Sz a v a z ás.
Mátradereeske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

Mátraderecske Kiizsé2j Önkorinán yzat Képviselő-testületénel’
82/2017. ~X1L 04.) számú Önkormányzati határozata
Mátraderecske
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal 20! 7. évi munkajáról
szóló beszámolót e(fogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Dudás Róbert Mátraballa polgármestere
Mátraballa Képviselő-testülete részére szavazásra bocsátja a Mátraderecskei Közös
Onkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Sz a v a z ás.
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

Mátrabalbs Közsé~~ri Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2017. ~XIL04.) Számú önkormányzati határozata
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátraderecskei
Közös Onkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszamolot
e~fogadja.
Felelős: jegyző
Határidő’: azonnal
Az ülésre megérkezik Csizmarik Imre mátraderecskej képviselő, így a jelenlévő
képviselők száma 7 fő, a megjelenési arány 100 %.
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2.NApIREND
Tájékoztató a közös fenntartású intézmények működéséről
~teiesztő: háziorvosok védőnő, KMB rendőr
Pr,J~omosziai Eva háziorvos
A II. háziorvosi körzet munkájáról szeretne beszámolni. Ebben az évben személyi változás
történt, Répásné Tar Katalin asszisztens gyermeke születése miatt GYED-re ment. Tóth
Tímea került a helyére, mindenki megelégedésére. 1352 beteg van a praxisukban, és eddig
13.500 beteg jelent meg a rendelésen. Az Országos statisztikát mutatják a helyben előforduló
betegségek is. Szív-és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, anyagcsere betegségek.
Ezek java civilizációs betegség, tehát az emberek tehetnek róla, ha ilyen betegségben
szenvednek. Azon vannak, hogy szűrővizsgálatokkal, egészségre neveléssel javitsanak a
helyzeten. Ebben az évben is voltak szűrővizsgálatok. Az egészségnap megszervezése nagyon
hasznos volt, de sajnos mindig azok az emberek járnak a szűrővizsgálatokra, akik egyébként
is járnak orvoshoz. Nagyon jó lenne a fiatalokat is érdekeltté tenni ebben. Az idei szűrőnapon
bőrgyógyászati vizsgálat is volt.
A védőoltások is nagyon fontosak, az előző évekhez képest sokkal többen mennek a
rendelőbe beadatni a védőoltásokat A védőnővel együtt az iskolaorvosi feladatokat is ellátja.
A 2., 4., 6., és a 8. osztályt rendszeresen szűrik minden évben.
Ugy gondolja, hogy a rendelőben eredményes évet zárnak. Igyekeznek, hogy minél
sikeresebben dolgozzanak együtt.
Román Judit háziorvos
Elmondja, hogy 2014 óta dolgozik a községben, az I. számú háziorvosi körzetben. 1 éve tette
le a háziorvosi szakvizsgát. Januártól hetente 2 délelőtt a mofetta munkájában is részt vesz.
Májustól Új betegnyilvántartó programot használnak a rendelőben, mely sokkal átláthatóbb és
megbízhatóbb, mint a régi rendszer. Augusztus 1 -től átvette az önkormányzattól az 1. számú
háziorvosi körzet praxisának üzemeltetését. Október végétől csatlakoztak az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltató Térhez.
O is nagyon fontosnak tartja a szűrővizsgálatok végzését, a megelőzést. November 9-én volt a
rendelőben Hepatitis C szűrés, mely azért fontos, mert a községben elég sok az intravénás tűt
használók száma és köztük terjed a közös tű használata is. A szűrésen 12 fő vett részt.
Jövőre vastagbél daganat szűrést is fognak szervezni.
A körzet átvételekor az OEP-pel átfésülték a betegnyilvántartást, Így jelenleg 1265 fő tartozik
az I. számú háziorvosi körzethez.
Forgó Gábor Polgármester
Elmondja, hogy a mátraderecskei képviselő-testület előző ülésén úgy döntött, hogy a
háziorvosoknak mentességet ad a helyi iparűzési adó fizetése alól. Ez egy gesztus, a
munkájuk elismerése. Kistelepülésen mindig nagyon meg kell becsülni a háziorvost, mert az
országban is nagy hiány van a háziorvosokból. Nagyon elégedettek a háziorvosok
munkájával, melyet ezúton is megköszön.
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Az önkormányzat 2 pályázatot adott be, mely humán erőforrásról, egészségügyről, sportról és
megelőzésről szól. Elég sok Pénz lesz azokra a programokra, melyekről beszéltek, a
szűrőnapokra. Ki kell találni, hogy a fiatalokat hogyan tudnák a szűrőnapokon való
részvételre motiválnj. Sajnos a szűrőnapokon mindig derülnek ki problémák. Mátraderecskén
a megelőzésre fogják helyezni a hangsúlyt.
Nováki Győzőné védőnő
Beszámol a 2017. évi védőnői mupJ~ó1 (Beszámoló csatolva)
Bíró Sándor képviselő
Azt hallotta, hogy a háziorvosoknak minden egyes betegükről, egy alapos, részletes felmérést
kell készíteni záros határidőn belül, beleértve a környezeti állapotokat is.
Dr. Román Judit háziorvos
Nem tudnák ilyen utasításról.
Répás András KMB rendőr
Elmondja, hogy immár 6. éve látja el a két községben a körzeti megbízotti feladatokat. Idén a
kapitányság vezetésében változás történt, Kovács József alezredes Úr vette át a
kapitányságvezetői feladatokat. O változást hozott a kapitányság életében, sok mindent
másképpen kell csinálni.
Mátraderecskén a bűncselekmények alakulása az előző évhez képest kettővel nőtt, viszont
összetétele megváltozott. Idén a vagyonelleni (lakásbetörések, hétvégi ház betörések) és a
közúti bűncselekmények száma növekedett meg. Csökkent a személy elleni (testi sértés,
súlyos testi sértés) illetve a közrend elleni (garázdaság) bűncselekmények aránya.
Mátraballán tavaly 6 bűncselekmény történt, az idén pedig 1. Reméli, hogy ez így is marad az
év végéig.
A bűncselekmények felderítési mutatója 50-55 % között mozog. Mátraderecskén ez 60 %‚
Mátraballán 100 %.
Elmondja, hogy az egyéb pszichotróp anyagok fogyasztásával kapcsolatban folyamatosan
vannak eljárások. A 18 év körüli fiatal korosztály körében is terjed az ilyen jellegű anyagok
fogyasztása. Az eljárások során nagyon kevés esetben bizonyosodik be, hogy az emberek
kábítószert fogyasztották Nagyon jellemző a pszichotróp anyag, vagy olyan anyag, mely még
nincs regisztrálva, nincs rajta a kábítószernek minősülő anyagok listáján. Mindig változtatnak
az összetételen, ezért az ellenük indított eljárás megszüntetésre kerül. Akiről bebizonyosodik,
hogy ilyen szert fogyasztott, orvosi kezelésen kell részt vennie.
Folyamatosan érkeznek hozzá a panaszok a két községen átmenő kamion forgalom miatt.
Egyelőre ez ellen nem tudnak mit tenni.
Idén is a polgárőrséggel közösen biztosítottak a falunapokat, melyért köszöni a polgárőrség
segítségét. A polgárőrséggel közösen eltöltött szolgálatok száma külön-külön községenként
meghaladta a 300 órát. Nagyon jó velük a kapcsolata.
Szolgálati ideje 75 %-át közterületen töltötte. A közterületi szolgálatba nem számít bele az
oktatás, a lövészet és egyéb elrendelések. Az általa megtartott fogadóórákon senki nem jelent
meg. Ez betudható annak, hogy a telefonszáma közzé van téve, így egész évben el tudják érni.
A gyermekvédelmi szolgálattal is jó a kapcsolata, többször kértek már tőle segítséget.
Kéri az önkormányzatokat hogy tavasszal vagy nyár elején segítsenek egy fórum
megszervezésében - akár falugyűlés keretében, akár egy külön napon ahol bűnmegelőzési
-‚
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szakember segítségével, tájékoztatnák a szülőket a kábítószer vagy pszichotróp anyagok
fogyasztásával, annak felismerésévei kapcsolatban.
For~ó Gábor polgármester
Elmondja, hogy az előbb említett két pályázatban külön kiemelt helyen szerepel a kábítószer
elleni fellépés, a megelőzés. Altalában a szülői értekezletekre is a problémás gyermekek
szülei nem mennek el. Ez a fórum is csak valamilyen rendezvény (p1.: sportrendezvény)
keretében valósítható meg, melynek része lenne ez a fórum is.
Onkormányzatuk tervezi a közvilágítás korszerűsítését, mely megoldást jelenthet a kamera
rendszer kiépítésére és ezzel a kábítószerfogyasztás megelőzésére is. Az biztos, bogy a
közterületen kihelyezett kamera védi a közösséget. Ebben kéri az együtt gondolkodást.
j~j~Ju Péter képviselő
Mátraballán van-e kábítószer?
B4pás András KMB rendőr
Arusítással kapcsolatos konkrét információ még nem merült fel, kábítószer fogyasztásra utaló
jelet még nem tapasztalt.
Dudás Róbert Polgármester
Megköszöni a közös munkát. Ezt az évet is Úgy tudták ilyen eredménnyel zárni, hogy közösen
végezték el ezt a munkát a hivatali dolgozókkal, az orvosokkal, a védőnővel, a körzeti
megbízottal, a polgárőrséggel. A közbiztonság fenntartásában a polgárőrségnek jelentős
szerepe van, hiszen helyismerettel rendelkeznek.
Hallgatva a bűncselekmények számát és a kábítószer fogyasztással kapcsolatos problémákat,
Úgy érzi, mintha a két község óriási távolságra lenne egymástól.
Szerencsére Mátraballán a bűncselekmények száma is rendkívül alacsony. Tudja, hogy
Mátraderecskén is megtesznek mindent annak érdekében, hogy ezek visszaszorításra
kerüljenek.
Jövőre lehet beadni a LEADER pályázatokat. Mátraballán kamera rendszer kiépítésére fognak
pályázni. Ha a közvilágítás korszerűsítés is megvalósul, akkor a biztonság is nőni fog.
Igyekeznek azon lenni, hogy a mutatók ilyenek maradjanak és ne legyenek rosszabbak.
Mégegyszer mindenkinek megköszöni a végzett munkát.
Gratulál Kovács Zoltán alpolgármester úrnak, megválasztásához.
Balákné Kovács Klára elhunyt alpolgármester asszonynak is szeretne köszönetet mondani,
hiszen mindkét község sokat köszönhet neki.
Forgó Gábor Polgármester
Mátraderecske életében a nyár folyamán sajnos történtek olyan halálesetek, melyek
váratlanok voltak.
A két önkormányzat munkája nem egy egyszerű dolog. Irígykedik az egy mátraballai
bűncselekményre. A közmunkaprogram ellenőrzése során sem találtak volna annyi problémát
Mátraballán, mint itt. A közmunkások 48 %-a szakmunkás végzettségű, do az alkoholizmus
miatt nagyon nehéz őket munkára fogni. Ilyen emberekkel kell dolgozniuk. Legnehezebb a
felnőttekkel bánni.
Elmondja, hogy Mátraderecske nagyon jól áll a csapadékvizes pályázattal. A szálloda elkelt,
melyet szeretnének felépíteni. Az önkormányzat gazdasági programjában első helyen
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szerepel, mely 50-100 munkahelyet jelentene. Ez a mátraballaiaknak is munkalehetőséget
teremt’
Megköszöni mindenki munkáját. Áldott karácsonyt és békés, boldog Új évet kíván
mindenkinek.

Indítvány, bejelentés nem lévén megköszöni a részvételt és az együttes ülést bezárja.
kmf.
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Lajtosné Lécz Erzsébet
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Nováki Győzoné
jkv.hitelesítő

