
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi és Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2007. február
8-án 1500 órakor tartott közös ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

Egercsehi Községi Önkormányzat

1/2007. (II. 8.) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Szúcs Községi Önkormányzat

1/2007. (II. 8.) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pontok:

1. Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési gazdálkodása
Előterjesztők: polgármesterek

      2.   Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi és Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2007. február
8-án 1500 órakor tartott közös ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Jelen vannak:

Egercsehi Községi Önkormányzat

                                   Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő

                                   Józsa Sándor képviselő
Kerekes József képviselő

                                    Punka Sándor képviselő
                                    Surányi László képviselő

Szúcs Községi Önkormányzat

                                   Egyed Zsigmond polgármester
Bóta János képviselő
Egyed Zsigmondné képviselő
Gombár Józsefné képviselő
Suha Tamás képviselő

Igazoltan távol vannak:

Egercsehi Községi Önkormányzat

                                   Gál István képviselő

Szúcs Községi Önkormányzat

                                   Veréb-Zakar Istvánné alpolgármester

Jelen vannak tanácskozási joggal:

Schmidt Istvánné iskola igazgató
                                   Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Köszönti a képviselő-testületek tagjait és a
tanácskozási joggal részt vevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületek határozatképesek,
mert az Egercsehi megválasztott tíz képviselőből kilenc képviselő megjelent és a Szúcs
megválasztott hat képviselőből öt képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és Szúcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.
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Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Egercsehi részéről
Argyelánné Józsa Györgyi és Szúcs részéről Gombár Józsefné képviselőket javasolja
megbízni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás és Szúcs
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyv
hitelesítőnek Egercsehi részéről Argyelánné Józsa Györgyi és Szúcs részéről Gombár
Józsefné képviselőket.

1. Napirendi pont: Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési
gazdálkodásáról
Előterjesztők: polgármesterek

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: A képviselő-testületek tagjai írásban megkapták az
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
előterjesztést. Kéri annak elfogadását.
Dorkó Ottóné Egercsehi képviselő: Kérdi, hogy mit foglalnak magukba a személyi
kiadások.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A személyi kiadások tartalmazzák a köztisztviselők
alapilletményét, pótlékait és a 13. havi alapilletményét.
Kerekes József Egercsehi képviselő: Az előterjesztésben a személyi illetményekre név
szerint lett volna kíváncsi.
Surányi László Egercsehi képviselő: Szintén hiányolja az előterjesztésből azt, hogy név
szerint ki mennyit keres.
Dorkó Ottóné Egercsehi képviselő: A tavalyi előterjesztés jobban ki volt dolgozva.
Grósz Ilona Egercsehi alpolgármester: A tavalyi előterjesztés áttekinthetőbb volt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A tavalyi és az idei előterjesztés sem tartalmazta,
tartalmazza név szerint a köztisztviselők illetményét, mivel ez személyiségi jogot sértene. A
köztisztviselők illetménye törvényben szabályozott, közérdekű adatnak a polgármester
illetménye minősül, valamint az alpolgármester, képviselők tisztelet díja. A körjegyzőség
költségvetését az önkormányzati költségvetés elfogadását megelőzően szükséges elfogadni.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Javasolja az Egercsehi-Szúcs Községek
Körjegyzősége 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 1/2007. (II. 8.) határozata
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége
2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tervezetet.
A tervezet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Szúcs Önkormányzat 1/2007. (II. 8.) határozata
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2007. évi költségvetési
gazdálkodásáról

Szúcs Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége
2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tervezetet.
A tervezet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Dr. Pekár-Szilágyi Csaba háziorvosunk
beadványában támogatást kér az önkormányzatoktól. Hivatkozik arra, hogy beruházott az
Egercsehi telepi háziorvosi rendelőben, valamint kevesebb a finanszírozás. A háziorvos
felszerelt háziorvosi rendelőt kapott, az elvégzett átalakításokat nem beszélte meg az
önkormányzattal. A háziorvosi ellátásra folyamatosan panasz van a lakosság részéről.
Előzetes egyeztetés nélkül áthelyezte a fogászati röntgen gépet, amire az önkormányzat
érvényes működési engedéllyel rendelkezik. A röntgen gépet ki kell selejtezni, mivel az
önkormányzat nem tud új helyet kialakítani az elhelyezéséhez, mivel a régi helyét a háziorvos
igénybe vette. Az engedélyező hatóság lehet, hogy bírságot fog kiszabni az engedély nélküli
áthelyezés miatt. A háziorvos nem tartja magát az önkormányzatokkal kötött szerződéshez,
nem fizeti a háziorvosi rendelő rezsi költségét.
Suha Tamás Szúcs képviselő: A háziorvos pár hónapra kapott az önkormányzatoktól időt
arra, hogy alkalmazkodjon a környezethez. A pár hónap eltelt, de továbbra sem rendel
rendszeresen Szúcs-bagólyukban, nem tartja a rendelési időt.
Gombár Józsefné Szúcs képviselő: A betegeknek a háziorvos öt perces időközönként ad
előjegyzést, ugyanakkor egy beteggel kapcsolatban tizenöt percet tölt a számítógép előtt.
Gond még, hogy beteghívásra nem minden alkalommal megy ki a beteghez.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testületek üljenek le az
orvossal megbeszélni a problémákat.
Grósz Ilona Egercsehi alpolgármester: Véleménye szerint is nagy gond, hogy a rendelési
időt a háziorvos nem tartja. A háziorvosi rendelőben egyébként a telefon üzenetrögzítőre van
állítva. A háziorvosnak a háziorvosi rendelőben tett beruházásai nagy része mobil, ha elmegy,
viszi magával. Az adójából is sok mindent leírhat. Javasolja, hogy beszéljenek vele a
képviselő-testületek.
Surányi László Egercsehi képviselő: Javasolja ő is, hogy a háziorvost hívják meg a két
képviselő-testület közös ülésére, a problémák megbeszélésére.
Kerekes József Egercsehi képviselő: Ha a háziorvost elüldözzük, itt egyhamar nem lesz
háziorvos. Innen minden háziorvos haraggal ment el, egy háziorvos perünk most is
folyamatban van. Javasolja, hogy az fizessen a háziorvosnak támogatást, aki szóben
megtámogatta, hogy a háziorvosi rendelőben beruházzon. Javasolja, hogy a két polgármester
és a jegyző egyeztessen a háziorvossal.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Senki nem akarja elűzni a háziorvosunkat.
Argyelánné Józsa Györgyi Egercsehi képviselő: A  jogszabályok  változása  miatt  a
háziorvosok is nehéz helyzetben vannak. Javasolja egy időpontot most megbeszélni és a
háziorvost meghívni egyeztetni.
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Punka Sándor Egercsehi képviselő: Úgy látja, hogy szép szóval a háziorvossal nem
boldogulunk. Vagy lenyeljük a háziorvos tartozását, vagy keménykedünk, és felvállaljuk,
hogy akkor esetleg nem lesz egyhamar háziorvosunk.
Józsa Sándor Egercsehi képviselő: A háziorvos egyértelműen megszegte az
önkormányzatokkal kötött szerződését. Ha nem látja el a betegeket, akkor minek a háziorvos.
Ficzere Gábor Egercsehi képviselő: Javasolja, hogy a két képviselő-testület beszéljen a
háziorvossal.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Javasolja a háziorvos kérelmét elutasítani és
február 13-án legyen közös képviselő-testületi ülés 15.00 órakor, arra legyen meghívva a
háziorvos.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és Szúcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a javaslatokat.

Surányi László Egercsehi képviselő: Kérdi, hogy mi van az Egercsehi és Szúcs közösen
nyert pénzével.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Szúcs-bagólyukban fecskeházak épülnek belőle,
Csókosban pedig kivásárolják a lakásokat.
Dorkó Ottóné Egercsehi képviselő: Pályáztatni kellene az egyetemeken is a fogorvosi állást,
mivel az lenne jó, ha a fogorvos délelőtt is rendelne.
Suha Tamás Szúcs képviselő: Véleménye szerint nagyon jó fogorvosunk van.
Gombár Józsefné Szúcs képviselő: Egyetért az előtte szólóval.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Lehet,  hogy  a  fogorvos  el  fog  menni,  mivel  az
idén már nem tudta az önkormányzat biztosítani az asszisztenciát a fogorvos számára.
Megköszöni a képviselő-testületek munkáját és a közös ülést berekeszti. Felkéri az Egercsehi
képviselő-testületet, hogy egyedül folytassa egyebek napirendi pont keretében az ülést.

K. m. f.

Tóth Andráné                                    Egyed Zsigmond                          Barcsainé dr. Érsek Rita
Egercsehi polgármester                     Szúcs polgármester                      körjegyző

Argyelánné Józsa Györgyi                                          Gombár Józsefné
Egercsehi képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)             Szúcs képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


