
 

 

 

 

 

 

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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Közmeghallgatás jegyzőkönyve 

 

Készült: 2014.04.30-én 18:00 órakor Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében 

(3351 Verpelét, Kastély u. 8.) megtartott közmeghallgatásról. 
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4. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő 

5. Dancs Tibor képviselő 

6. Erdei Ferenc képviselő 

Távolmaradását jelezte: 

1. Stekkelpak Csilla képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: 

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntök mindenkit a Verpelét Város Önkormányzat  2011. évi 

törvényben előírt közmeghallgatásán. Megállapíthatom, hogy viszonylag szerény érdeklődéssel 

kísérik a közmeghallgatásunkat. Ez a közmeghallgatásunk a ciklus utolsó közmeghallgatása, ezért 

tekinthetjük az elmúlt 3,5 év alatt elvégzett munka értékelésének is.   

 

A jelenleg regnáló képviselő-testület 2010. évi választásokat követően megalkotta gazdasági 

programját, amelyben az elkövetkező 4 év vállalásait fogalmazta meg. Ezért célszerűnek tartom, 

hogy ennek a gazdasági programnak főbb fejezeteit áttekintve adjak tájékoztatást arról, hogy mi az 

amit ebből sikerül megvalósítani és mi az, ami a jövő feladata lesz.  

 

A gazdasági programot két fontos pillérre építettük, az egyik ezekből az Önkormányzat 

működtetésének biztosítása, míg a másik a település és az önkormányzat intézményeinek 

fejlesztése. Ebből az első kötelező, hiszen az önkormányzat intézményeit –iskola, óvoda stb.- 

kötelező feladatként határozza meg az önkormányzatok részére a Magyar Állam, és ehhez biztosítja 

is a források nagy részét. A település fejlesztése viszont nem kötelező feladat, de a lakosság 

leginkább ezeken a területeken várja az önkormányzatok segítségét, így itt fogalmazza meg 

legmarkánsabban az önkormányzattal szembeni elvárásait. A fejlesztéseket egyrészt állami pénzből, 

másrészt állami forrásokból, de leginkább uniós pályázati pénzekből lehet megvalósítani. Mivel a 

képviselő-testület elkötelezett Verpelét fejlődése iránt, ezért minden évben a működésre szánt 

forrásokon túl jelentős pénzeszközt különítettünk el a pályázati önerők fedezetére. 



 

I. Működési feltételek  

 

Önkormányzatunk egyik alapfeladata, hogy a Hivatal és az önkormányzat intézményeinek olyan 

szintű működtetése, mely a lakosság igényeit lehetőség szerint kielégíti. Ezekre a feladatokra az 

állam úgynevezett normatív pénzeszközöket biztosított egészen 2013-ig, amikor is 

feladatfinanszírozásra tértünk át. Ez azt jelenti, hogy minden egyes konkrét feladatra külön-külön 

meghatározott összeget biztosít az állam, amelyet semmi másra nem szabad elkölteni. Ha véletlenül 

nem sikerülne elkölteni az adott feladatra szánt összeget, akkor ezt a pénzt az Államkincstár felé 

vissza kell utalni. Szerencsére nekünk ilyen problémánk nem volt  

 

Az Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évtől, az Mötv. és a köznevelési törvény hatályba 

lépését követően jelentősen csökkent. Az iskola tekintetében mintegy 34 fővel csökkent a létszám 

hiszen az intézmény fenntartói feladatokat a Magyar Állam vette át, így az összes humánpolitikai 

intézkedés oda került, onnan kapják tehát a fizetésüket is, az állami intézményfenntartótól a KLIK-

től. Az Mötv. rendelkezései szerint a Társulásoknak önálló jogi személyiségűvé kellett alakulniuk 

ezért az óvoda társulásunkban, a gyermekjóléti és ügyeleti társulásban dolgozók is kikerültek az 

önkormányzat dolgozói létszámából, így tehát a 2013. 113 fős dolgozói létszámunk 52 főre 

csökkent.  

 

A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal is jelentősen átalakult, mert 2014. évben összesen hat 

kollega vonult illetve vonul nyugdíjba, akiknek a pótlásáról gondoskodni kellett. Szerencsére 

Verpelétről fiatal kollegákkal tudtuk pótolni a nyugdíjasokat. Mint ismeretes Verpelét 

Nagyközséget 2013. június 15. napjával várossá nyilvánították, ezáltal a 2014. évi költségvetésben 

már pusztán a város jogállásunk miatt a Közös Hivatal működésére mintegy 100 millió forint 

finanszírozás növekedést kaptunk.  

 

II. Községfejlesztés , települési infrastruktúra 

 

A képviselő-testület gazdasági programjának egyik fontos eleme volt, hogy a település városi 

rangot kapjon. Ismeretes, hogy először - még az előző testület ideében –  2008. januárjában 

nyújtottuk be a pályázatunkat. Sajnos akkor elutasítottak bennünket, ezért 2009-ben is 

megismételtük, az eredmény szintén elmaradt. A 2010. évben, mivel választási évről volt, nem 

lehetett benyújtani várossá nyilvánítási kezdeményezést. 2011-ben viszont a BM egy tájékoztató 

levélben közölte, hogy az önkormányzati törvény várható jelentős változásai és a közigazgatási 

rendszer átalakítása miatt felfüggesztik a várossá nyilvánítási eljárásokat. Ugyan ilyen levelet 

kaptunk 2012. évre vonatkozóan, majd 2013. januárjában értesítettek, hogy ha fenntartjuk várossá 

nyilvánítási szándékunkat, akkor készítsünk egy összefoglaló anyagot, mely bemutatja, hogy 

milyen fejlődést értünk el az utolsó pályázati anyagunkhoz képest és ezt küldjük meg a 

Belügyminisztériumba. Ezt az anyagot elkészítettük és ennek eredményeként kaptuk a jó hírt, hogy 

Verpelétet várossá nyilvánították. Ez azért fontos Verpelét jövőjére nézve, mert a 

településfejlesztésre irányuló pályázatokon a városi jogállású települések nagyságrenddel nagyobb 

összegre pályázhatnak. Míg egy község néhány 10 millióra pályázhat, addig a városok akár 

milliárdos elképzeléseket is megvalósíthatnak. Ehhez persze úgynevezett integrált városfejlesztési 

koncepcióval kell rendelkezni a pályázóknak, amely koncepciót a település lakosságával egyeztetve 

kell elkészítetni egy akkreditált tervezőirodával és ezt a létező összes szakhatósággal kell 

jóváhagyatni. Ezt a feladatot már elkezdtük, melyet valószínűleg már az új képviselő-testületnek 

kell befejeznie.  

 

 

 

1. Településrendezés  

 



Jelenleg hatályos településrendezési tervünk 2005. évben kerület elfogadásra és 2015-ben lejár, ez 

azt jelenti, hogy a felülvizsgálat még ebben az évben el kell kezdeni és a szükséges változtatásokat 

szintén a szakhatóságokkal kell jóváhagyatni. 

 

 

 

2. Települési közút, járdaépítés, belvízelvezetés 

 

 

Útépítési pályázaton sajnos nem indulhattunk ebben a ciklusban, mert akik 2008. évben útfelújításra 

pályázatot nyertek azokat az önkormányzatokat 2013-ig kizárták az ilyen pályázatokból. Azóta 

pedig belterületi útfelújítást célzó pályázatok nem voltak írva. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, 

hogy felkészüljünk a jövőre ezért a Kölcsey, Kapás, Lehel utak engedélyes terveit elkészítettük és 

2014. évben újabb két évre meghosszabbítattuk. Ez ugyanis feltétele, annak hogy a megnyíló 

pályázatokon részt vehessünk. Tehát ha Verpeléten útfelújítás lesz akkor az említett utcákat fogja 

érinteni.  

 

 

 

3. Szemétszállítás, szemételhelyezés 

 

 

A szemétszállítás tekintetében is történtek változások, hiszen tavaly óta a Városgondozás Eger Kft. 

végzi ezen tevékenységet, melynek in-haus tagjai vagyunk,  így nem kellett közbeszerzési tervet 

eszközölni. A hulladéklerakónk rekonstruálásra került.  

 

 

4. Vízellátás, szennyvízkezelés 

 

 

Az új víziközmű törvény értelmében a Vikom Kft. szolgáltatást meg kellett szüntetni az törvény 

erejénél fogva. Verpelét önkormányzata az ÉRV Zrt. mellett döntött. Monatórium van az árak 

tekintetében. Az önkormányzat bérbe adja a víziközmű vagyonát, melyből származó bérleti díjat 

csak fejlesztésre fordíthat. 

 

A szennyvíztisztító telepünk felújításra szorul. Egy KEOP pályázat keretében 14 millió forintért 

megterveztettük a szennyvíztisztító telep bővítését, így jogerős vízjogi létesítési engedélyünk van az 

átalakításra. A második ütemre, tehát a megvalósításra már valószínűleg csak 2015-ben kerülhet 

sor.  

 

5. Közbiztonság 

 

Régebben szó volt, hogy a településen miért nincs kamera, mostanra már van 6 darab kamera, amit 

pályázat útján valósítottunk meg. Az idén is kiírtak pályázatot a közbiztonsági kamerarendszerek 

bővítésére, ahol szintén pályáztunk. Ebben 3 db rendszámfelismerő kamerát és 6 db térfigyelő 

kamerát jelöltünk meg fejlesztési célként. Megvalósulás esetén már 12 db térfigyelő kamera és 3 db 

rendszámfelismerő kamera biztosítaná a település közbiztonságát. Természetes az ilyen 

kamerarendszerek felügyeletére csak a hatályos jogszabályokban megjelölt szervezetek lehetnek 

jogosultak, mint például a rendőrség, katasztrófavédelem stb.  

 

Szintén a település közbiztonságát szolgálja a hamarosan beüzemelésre kerülő új hangos híradó 

rendszer, melynek segítségével a lakosokat azonnal értesíthetjük a legfontosabb eseményekről. Ezt 

a rendszert az Összefogás Verpelétért Egyesület által elnyert pályázat útján valósítjuk meg.  

 



 

6. Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás 

 

 

Alapvető feladatunk az önkormányzati vagyon elemek állagmegóvása, szükség szerinti felújítása, és 

a lakosság érdekében történő működtetése. Ebben a ciklusban nem értékesítettünk ingatlant, hanem 

vásároltunk 2 millió forint értékben a Csokonai 1. száma alatti ingatlant, ami 2000 m2 területen 

fekszik. Ez azért is fontos mert ez lejár a templomkertbe és a jövőben lehetőség nyílik, hogy ezzel 

az ingatlannal egy sétáló teret lehetne nyitni, de ezek most még csak tervek, amit be fogunk építeni 

a településfejlesztési koncepcióba. 

 

A megszerzett volt erdészeti ingatlan hasznosítását célszerűen a várossá válás folyamatának 

rendeljük alá. Ez az épület kiválóan alkalmas a megnövekvő adminisztratív feladatoknak helyt adó 

irodák kialakítására.  

 

 

 

 

 

III. 

 

Oktatás, közművelődés 

 

 

1. Általános iskolai oktatás 

 

 

Az általános iskolai oktatásunkról elmondhatjuk, hogy a településünk méretéhez képest jól 

felszerelt nagy létszámú iskolát működtetünk. 2013-óta a fenntartói feladatokat a Magyar Állam a 

KLIK intézményfenntartó hatáskörébe utalta. Viszont az épület működtetéséről az 

önkormányzatnak kell gondoskodni. A 2006. évben történ két tannyelvű oktatás bevezetése óta a 

tanulói létszámunk folyamatosan nő, míg 2006-os tanévben ez a létszám nem érte el a 200 főt, 

addig a 2013-2014-es tanévben 324 diák tanul az iskolánkban. A két tannyelvű oktatás bevezetése 

és az iskola folyamatos fejlesztése eredményeként a szülők már nem viszik el gyermekeiket az egri 

iskolákba, mert itt is megkapnak minden olyan szolgáltatást, mint a nagyobb városi iskolákban. A 

szerencsés tanulói létszám emelkedés viszont komoly bővítéseket, fejlesztéseket is megkíván, ezért 

az elmúlt időszakban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre. Kicseréltük a Kastély 

nyílászáróit modern hőszigetelt nyílászárókra, felújítottuk a fűtési rendszerét, és teljes külső és 

belső felújításon esett át a négy tantermes épület is. Ennek köszönhetően négy plusz tantermet 

sikerült kialakítani, amelyekre a növekvő gyermeklétszám miatt már ebben a tanévben is szükség 

volt. Az önkormányzat elkötelezett az általános iskolás gyermekek helyben tanítatásában és az 

ehhez szükséges fejlesztéseket a jövőben is vállalja.  

 

 

2. Napközi otthonos óvoda 

 

 

Az óvodai létszámunk szintén növekvő tendenciát mutat, különösen azóta, hogy az új előírások 

szerint a 3 éves kort elérő gyermekeket nem lehet elutasítani. Ezért itt is férőhely bővítésre lesz 

szükség. Ennek érdekében sikeresen pályáztunk a régi bölcsőde felújítására, amelyet reményeink 

szerint ez év őszére be is fejezünk. Itt egy 25 fős csoportszobát fogunk kialakítani. Így már közel 

170 gyermeket tudunk fogadni az óvodában  

 

 



3. Közösségi élet , közművelődés 

 

 

Verpeléten a legnagyobb közösségi színtér a volt Tiszti klub épülete, melyet rendszerváltás éveiben 

Önkormányzatunk megkapta a Magyar Államtól, viszonylag jó állapotban. Azóta eltelt időszakban 

jelentős fejlesztéseket nem sikerült megvalósítani, hanem csak állagmegóvási munkálatok történtek 

az épületen. Pályázati pénzből a régi elavult nyílászárók legnagyobb részét sikerült új hőszigetelt 

ablakokra kicserélni, illetve a színházterem és a könyvtár fölötti lapos tetőt felújítani. A Művelődési 

Ház élére Prokai Laura személyében 2013. tavasza óta új intézményvezetőt neveztünk ki. Azóta 

jelentősen élénkült a Művelődési Ház forgalma és sikerült nagymértékben gazdagítani a település 

kulturális kínálatát.  

 

A régi kultúrházunkat sikerült kívülről teljes egészében felújítani LEADER pályázatból és 

ugyanilyen pályázatból az Összefogás Verpelétért Egyesület az emeleti rész teljes belső felújítását 

valósítja meg. Ide Verpelét történetét feldolgozó állandó kiállítást tervezünk a jövőben.   

 

     

 

IV. 

 

Egészségügy 

 

 

 

A helyi újságban többször írtunk már, hogy a jelenleg túlzsúfolt Egészségügyi Központ bővítésére 

és felújítására egy ÉMOP-os pályázatot nyert az önkormányzat, amellyel tágasabbá és 

kényelmesebbé tehetjük az Egészségházat. Az építkezés terveink szerint nyár elején elkezdődik és 

őszre be is fejeződik, addig azonban a szolgáltatást át kell telepíteni más épületekbe. Így tehát a 

háziorvosokat, a gyermekorvost, a reumatológiát és a védőnőt a régi Béke úti orvosi rendelőbe 

költöztetjük. A fogorvost pedig a volt Erdészeti épületben. Az orvosi ügyeletnek a mostani 

Gyermekjóléti Szolgálta ad helyet. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a Kossuth úti egyházi 

szolgálati lakásban fog működni az építkezés ideje alatt. Az ezzel járó kellemetlenségekért elnézést 

kérünk a lakosságtól és egyúttal megértésüket is kérjük.  

 

 

V. 

 

Szociális ellátás, gyermekjóléti szolgálat 

 

Az önkormányzat szociális ellátó intézménye az Alapszolgáltatási Központ, melyen belül az idősek 

nappali és bentlakásos ellátása működik illetve a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat is 

idetartozott, mivel a gyermekjóléti szolgálatot szintén társulássá kellet alakítani, így az már a 

jövőben önálló intézményként folytatja tevékenységét. Régi vágya a Verpelétieknek, hogy az 

előírásoknak nem mindenben megfelelő idős ellátás színvonalán és kapacitásán bővítsenek, ezért az 

Önkormányzat sikeresen pályázott a nappali ellátás bővítésére és felújítására, valamint a 

bentlakásos ellátás férőhely bővítésére. A nappali ellátás bővítése már elkezdődött és nyár közepére 

be is fog fejeződni, míg a bentlakásos férőhely bővítés várhatóan nyár végén kezdődik el. A 

fejlesztés eredményeként 10 helyett 20 idős embernek tudunk folyamatos ellátást biztosítani, 

minden igényt kielégítő körülmények között.  

 

 

VI. 

 



Foglalkoztatás-politika 

 

 

Sajnos Verpelét több észak-magyarországi településhez hasonlóan szerepel az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sulytott települések listáján, erre felé a munkanélküliség 

a 20%-hoz közelít, mint a 10-hez. Ezért az önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tekinti a 

munkahely teremtő beruházások letelepítését, és támogatását. Ennek szellemében biztosítottunk 

jelentős kedvezményeket az ASIAFOOD Kft.-nek, hogy letelepedjen nálunk. Ez 2012-ben 

megvalósult és ez a munkahely a kezdeti hitetlenkedések és rosszindulatú pletykák ellenére a mai 

napon mintegy 160-170 verpeléti lakosnak ad munkát. Az önkormányzatunk továbbra is dolgozik 

azon, hogy hasonló vállalkozásoknak megfelelő körülményeket tudjon biztosítani a jövőben is.  

 

Röviden ennyiben szerettem volna felvázolni a képviselő-testület elmúlt 3 évben végzett 

tevékenységét. Összességében azt gondolom, hogy komoly munkát végzett a jelenlegi képviselő-

testület az elmúlt időszakban.  

 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban várom észrevételeiket és kérdéseiket. 

 

 

Miksi László helyi lakos: Három észrevételem lenne, az egyik az, hogy a hangos híradó a mi 

házunknál nem mindig érthetően szól, különösen ha autók járnak az úton. Szintén szeretném szóvá 

tenni, hogy mi lesz a velünk szemben lévő oldalon a Bajcsy úton a lakatlan házak sorsa, mert 

elhanyagolt, gazos az udvara és a vízelvezető árok sincs kitisztítva. A harmadik pedig a virágtartó 

fahordókba miért nincs ültetve virág? 

 

Farkas Sándor polgármester:Köszönöm az észrevételeket. A hangos híradó valóban még nem 

működik mindenhol tökéletesen, de tervezzük a hangszórók bővítését, hogy mindenhol jól hallható 

legyen.  

A lakatlan házakat a tulajdonosoknak, örökösöknek kell rendben tartani ezzel kapcsolatban a jegyző 

fog intézkedni.  

A virágtartó hordók nagy része a szabadtéren sajnos tönkre ment, ezért új virágtartókat készítettünk, 

melyekbe remélhetőleg a nyáron már szép növények virítanak.  

 

Erdélyiné Kozma Teréz: Azt szeretném kérdezni, hogy ki fogja helyettesíteni dr. Krinszki 

Kornéliát, illetve a most elkészült eligazító táblák áthelyezésén gondolkodott e már az 

Önkormányzat, mert van ahol a kilátást zavarják, valamint a piactér bővítésére látunk e jelenleg 

lehetőséget, mert piacnapokon teljes a káosz a CBA előtti parkolóban. 

 

Javasolnám még, hogy az iskolában járó gyerekek haladási útvonalain több köztéri szemetest 

kellene elhelyezni. 

 

Farkas Sándor polgármester: dr. Krinszki Kornéliát május 1. napjától dr. Gál Henrietta fogja 

helyettesíteni, amíg a praxis gazdára nem talál. A táblák áthelyezésével érdemben akkor tudunk 

foglalkozni, ha már az MVH a pályázat szerinti megvalósulást elfogadja. A piactér sajnos összetett 

probléma, amelynek megnyugtató megoldása csak egész városközpont átalakítása lesz. A 

szemeteskukák kihelyezést szorgalmazni fogom.  

 

Hágen István: Azt kérdezném, hogy a közmű felújítások után, mondjuk a vízhálózat felújítása után 

a szolgáltatók miért nem állítják helyre az útburkolatot. Mikor lesz Verpeléten nyilvános WC. 

 

Farkas Sándor polgármester: A közmű javítások után útfelújítások a szolgáltatók feladata. Ahol 

ezt nem végezték el, ott a jegyző írásbeli felszólítással kötelezni fogja őket. A nyilvános WC 

kialakítására a Népház felújítás során kerülhet sor.  



 

Hohann Ferencné: Gondolkodtatok e már azon, hogy a postával szemben a közterületen parkolót 

alakítsatok ki, mert a postára igyekvő emberek csak a fő út szélén tudnak leparkolni, ami 

balesetveszélyes. Szintén balesetveszélyes Dózsa étterem előtti hídon nincs gyalogjárda e miatt a 

gyalogosoknak a nagy forgalmú úttesten kell közlekedniük. 

 

Farkas Sándor polgármester: A postával szembeni parkoló helyzetét megvizsgáljuk kérdés, hogy 

kinek a tulajdonában van a szóban forgó terület és a parkoló kialakítása esetén biztosított lesz e az 

ingatlanokba történő bejárás. Dózsa előtti híd és a rajta átvezető út a Közútkezelő tulajdona ezen 

járda létesítését náluk kell kezdeményezni.  

 

 

 

 

Verpelét, 2014. április 30. 

 

 

          

         Farkas Sándor 

         polgármester 


