JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én 1500
órakor tartott ülésén, a hivatalban
Határozatok száma és tárgya:
20/2007. (IV. 25.) Könyvvizsgálói jelentés a 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló
felülvizsgálatáról
21/2007. (IV. 25.) Könyvvizsgáló megbízási szerződése
22/2007. (IV. 25.) Létszámcsökkentési pályázat
23/2007. (IV. 25.) Egészségház akadálymentesítése pályázat
24/2007. (IV. 25.) Településrendezési terv pályázat
25/2007. (IV. 25.) Csákány út felújítása pályázat
26/2007. (IV. 25.) Támogatási szerződés
27/2007. (IV. 25.) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 2007. évre
28/2007. (IV. 25.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
29/2007. (IV. 25.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodása és alapító okirata módosítása, a hulladékgazdálkodási rendszerelemek
koncessziója
30/2007. (IV. 25.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozás
31/2007. (IV. 25.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
tagönkormányzatainak együttműködése
32/2007. (IV. 25.) Támogatási szerződések
33/2007. (IV. 25.) Belső ellenőrzések
34/2007. (IV. 25.) Széchenyi út közművesítése
Rendeletek száma és tárgya:
2/2007. (IV. 25.) Egercsehi Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
3/2007. (IV. 25.) Az egyes szociális ellátásokról
Napirendi pontok:
1. Egercsehi Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Szociális rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én 1500
órakor tartott ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Kerekes József képviselő
Liktorné Vargyas Marianna képviselő
Surányi László képviselő
Gál István képviselő

Igazoltan távol vannak: Punka Sándor képviselő
Jelen vannak tanácskozási joggal: Juhász Géza könyvvizsgáló
Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Schmidt Istvánné iskola igazgató
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika előadó
Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli az önkormányzat képviselő-testületének tagjait, a
tanácskozási joggal jelen lévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert
a megválasztott tíz képviselőből kilenc képviselő megjelent, egy képviselő igazoltan távol
van. Az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.
Tóth Andrásné polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Gál István és Kerekes József
képviselőket javasolja megbízni.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Kerekes József képviselőket.
1. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták az Egercsehi
Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megkérem Juhász
Géza könyvvizsgáló urat, hogy az önkormányzat mérlegével kapcsolatos észrevételeit tegye
meg.
Juhász Géza könyvvizsgáló: Már nem először járok itt az önkormányzatnál, de ettől
függetlenül szeretném bemutatni a könyvvizsgáló intézményét. Azok az önkormányzatok,
akik hitellel rendelkeznek kötelesek az éves beszámolót egy külső könyvvizsgálóval
egyeztetni, majd azt a Belügyi Közlönyben közzé tenni. Megvizsgáltam az önkormányzat
gazdálkodását, hogy azt milyen szabályzatok állapítják meg. Ezek a szabályzatok 2001-ben
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készültek el, ezeket sürgősen aktualizálni kell. 2007. január 1-jétől olyan szabályzat kell, ami
az államháztartási törvénynek megfelel. Vizsgáltam azt is, hogy a beszámoló mennyire valós,
ez a vizsgálat az önkormányzatra, az általános iskolára, és a körjegyzőségre terjedt ki. A
beszámoló mind a három részéhez van észrevételem. Az önkormányzatnál a mérlegben
szereplő adatok teljes körűen leltárral nincsenek alátámasztva. 2003. január 1-jétől az
önkormányzatok a vagyonukat ingatlanvagyon-kataszterben kötelesek nyilvántartani, ezt
minden egyes önkormányzati tulajdonban lévő helyrajzi számról vezetni kell. Az
önkormányzat a vagyonát, ingatlanait törzsvagyonba és egyéb vagyonba sorolja. A becsült és
bruttó értéken kell ezeket szerepeltetni. Megállapítottam, hogy nincs kapcsolat a becsült és a
bruttó rendszerben. A 2003. január 1-i állapotok nem lettek átvezetve, csak a korlátozottan
forgalomképes ingatlanok szerepelnek a vagyonban. Ezt 2007-ben pótolni kell, és akkor már
más adat fog szerepelni a vagyonnyilvántartásban. A mérlegben is tapasztaltam olyan dolgot,
amelyek nincsenek alátámasztva papírokkal. Nem tudtam beazonosítani, hogy az
adóelőírásokból az értékvesztés elszámolások miért nem történtek meg. Téves könyvelési
tételeket is találtam. A civil szervezetek részére átadott pénzek nincsenek rendesen
lekönyvelve. Ezeknek a pénzeknek a felhasználása viszont szabályszerű volt. Kisebb
hiányosságokat tapasztaltam az átfutó, függő kiadásoknál az általános iskolában is. A
körjegyzőségnél szintén ezek voltak rendezetlenek. Az általános iskola túllépte a kiadási
előirányzatát. Ezt, az tette lehetővé, hogy túlfinanszírozott volt az általános iskola működése.
A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása nem történt meg. Az elmondott hiányosságok
alapján az Egercsehi Önkormányzat 2006. évi beszámolóját hiányosságokkal korlátozott
záradékkal látom el. Ezeket pótolni kell. Én javasolom a képviselő-testületnek a 2006. évi
beszámoló elfogadását.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy akinek a kiküldött
anyagok alapján a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban valamilyen észrevétele van, azt
tegye meg.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen határidővel kell a hiányosságokat pótolni?
Juhász Géza könyvvizsgáló: A határidő 2007. december 31., de jó lenne, ha már a féléves
beszámoló idejére kész lenne, bár a féléves beszámoló nem olyan mértékű, mint az éves.
Gál István képviselő: Azt lehet tudni, hogy a hiányosságok a bevételi vagy a kiadási oldalon
jelentkeznek?
Juhász Géza könyvvizsgáló: A hiányosságok elsősorban a mérlegben és a kiadási oldalon
jelentkeznek. A mérleg az a beszámoló rész, amely megmutatja az önkormányzat vagyoni
helyzetét. Ez megfelelően nincs bizonyosságokkal alátámasztva. Az ingatlanoknál lévő adat a
mérlegben nem követte a vagyonkatasztert. A 2003-as mérlegben már ennek szerepelnie
kellett volna.
Gál István képviselő: A kiadási oldalon milyen problémák vannak?
Juhász Géza könyvvizsgáló: A kifelé menő támogatások a civil szervezeteknél
jogszabályilag nincsenek rendezve, nincsenek megállapodások, elszámolások. Hiányzik a
bizonylatolás.
Tóth Andrásné polgármester: Civil szervezet Egercsehiben a Lövészklub, a Nyugdíjas
Egyesület. Minden egyes támogatásról megállapodást kell kötni és nekik bizonylattal elkell
számolni felénk, hogy arra költötték, amire adva lett.
Kerekes József képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy Egercsehi Község Önkormányzata
hány hektár földterülettel rendelkezik?
Juhász Géza könyvvizsgáló: Én ezt akkor tudnám megmondani, hogy ha ezt az adatot a
mérleg tartalmazta volna. Egyébként akkor is csak az értékét tudnám, a földterület nagyságát
nem.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha jól értem a könyvvizsgáló úr szavait, akkor ezek a
problémák főleg alaki dolgok?
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Juhász Géza könyvvizsgáló: Igen, említettem, hogy nem tudtam beazonosítani. Az is lehet,
hogy minden rendben van, csak nincs leadminisztrálva.
Gál István képviselő: Ez a könyvvizsgálói ellenőrzés félévente, vagy negyedévente van?
Juhász Géza könyvvizsgáló: A könyvvizsgálat csak a beszámolónál kötelező.
Surányi László képviselő: Mit ajánl a képviselő-testületnek, hogy jobb legyen a helyzet,
hogy ezek a dolgok ne forduljanak elő?
Juhász Géza könyvvizsgáló: Véleményem szerint egy jól dolgozó pénzügyes megtudja
oldani a problémát. Tehát kell egy jó szakember és egy folyamatos ellenőrzés.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra az
önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról a zárszámadást. Aki egyet ért kérem kéz
felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal elveti a
javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: El kell fogadni a könyvvizsgálói jelentést, határozatot kell
hozni arról, hogy az Állami Számvevőszékhez el kell küldeni, és a Belügyi Közlönyben közzé
kell tenni az egyszerűsített beszámolót. Aki ezzel egyet ért kérem kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 20/2007. (IV. 25.) határozata
Könyvvizsgálói jelentés a 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló
felülvizsgálatáról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a független könyvvizsgálói jelentést az
Egercsehi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló
felülvizsgálatáról, melyet meg kell küldeni az Állami Számvevőszéknek és a
Belügyi Közlönynek megjelentetésre.
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Mivel nem lett meg a minősített többség, így a beszámoló
nem lett elfogadva, ezért az önkormányzat finanszírozását csökkenteni fogják.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez így nem lesz jó, ezt a helyzetet meddig lehet
húzni, hogy nem szavazzák meg a beszámolót? Egész évben?
Tóth Andrásné polgármester: Ha komoly problémák lennének az önkormányzatnál, akkor a
könyvvizsgáló úr nem adta volna meg korlátozással a szakvéleményét.
Juhász Géza könyvvizsgáló: Én észrevételeket tettem. Itt nem történt bűncselekmény, a
korlátozás azt jelenti, hogy a beszámoló nem volt tiszta, nem tudtam alátámasztani. Ezt meg
kell csinálni.
Grósz Ilona alpolgármester: Ezek, amiket pótolni kell alaki és formai dolgok.
Dorkó Ottóné képviselő: Ezzel a beszámolóval az a probléma, hogy amikor tavaly itt volt a
könyvvizsgáló úr, akkor is ugyan ezeket a problémákat tárta fel.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: 2007. április 30-ig el kell fogadni a zárszámadást.
Surányi László képviselő: Ezeket a hibákat, amiket a könyvvizsgáló úr említett korrigálni
kell, és be kell mutatni a képviselő-testületnek, hogy ki lettek javítva.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezeknek a hiányosságoknak a kijavítása folyamatban
van, hónapokba kerül, a gazdálkodó kolléganő jelenleg betegállományban van.
Surányi László képviselő: Tavaly is ugyan ezek voltak a problémák. Itt a képviselőtestületnek tisztán kell látnia, mert addig csak göngyölítjük a hibákat.
Tóth Andrásné polgármester: Az új kolléganő azért lett felvéve. Az a gond, hogy a régi
kolléganő elment táppénzre és nem tudta átadni a feladatokat. Ahhoz, hogy most itt
beszámoló legyen, ahhoz rengeteg embernek kellett dolgoznia, a szúcsi gazdálkodó kolléganő
is átjött segíteni, ő csinálta meg a beszámolót.
Surányi László képviselő: Az új kolléganő szakember?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, de már elkezdte a mérlegképes könyvelői tanfolyamot.
A rálátása már kezd kialakulni. Idővel rendesen bele tud tanulni a feladatkörébe.
Kerekes József képviselő: Surányi László és Dorkó Ottóné képviselőkkel egyetértek. Ennek
a dolognak véget kell vetni. Juhász Géza könyvvizsgálóval is egyetértek. Folyamatosan
felmerülnek a gondok. Az általános iskola is túl van finanszírozva. Én szerettem volna, ha
Nagy Mátyásné gazdálkodó is itt van, és konkrét kérdéseket fel lehetett volna neki tenni.
Surányi László képviselő: A hozzá nem értés miatt tartunk itt.
Juhász Géza könyvvizsgáló: Én azt nem mondtam, hogy valaki pénzt vitt ki innen. A
túlfinanszírozás azt jelenti, hogy nem emelték meg az iskola költségvetését. Ezt február 28-ig
meg lehetett volna tenni, és nem lett volna belőle probléma.
Tóth Andrásné polgármester: Az előirányzat módosítás nem történt meg.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A túlfinanszírozás azt jelenti, hogy a költségvetésbe olyan
kiadások kerültek bele, amik nem voltak betervezve. Ilyen kiadás pl. a 4 nyugdíjazás. Ezeket
ki kellett fizetni. A pénzügyeseknek kellett volna erre odafigyelni. Ez tényleg egy alaki hiba.
Grósz Ilona alpolgármester: Mi olyan felelősséggel rendelkezünk, hogy az intézmények
működését nem veszélyeztethetjük. Ha április 30-ig nem fogadjuk el a beszámolót, akkor az
intézmények nem kapnak finanszírozást. Javaslom, hogy a hiányosságok minél hamarabb
történő pótolásával fogadjuk el a beszámolót.
Dorkó Ottóné képviselő: 2005-ben ugyan ez volt a helyzet, semmit sem tudtunk vásárolni,
még egy rajzlapot sem.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha nem lesz a zárszámadás elfogadva, akkor
működésképtelenné válik az önkormányzat, és akkor nemcsak rajzlapot, hanem semmit sem
fogunk tudni vásárolni.
Tóth Andrásné polgármester: A hiányosságok pótolásakor a könyvvizsgáló úr tud egy
újabb jelentést csinálni. A féléves beszámolóra ezt helyre tudjuk hozni. Az óvodánál a
vezetőnek is meg kell mindent tenni, hogy valamilyen módon pénzt teremtsen elő az
intézménye számára. A régi képviselőknek a felelőssége is megáll, hogy miért alakult ki ez a
helyzet. Úgy gondolom, hogy ezen a helyzeten most tudunk javítani, én is azt szeretném, ha
rendben mennének a dolgok.
Dorkó Ottóné képviselő: Az, aki sajátos nevelésű volt az óvodában, az meg is kapta a
fejkvótát. Miért kellett felvenni az óvodába egy főállású konyhai dolgozót, oda egy közhasznú
is megfelelt volna.
Tóth Andrásné polgármester: Azt jegyzőkönyvvel alá tudom támasztani, hogy amikor
melegítő konyha lett az óvodában, akkor a vezető óvónő kérte a létszámbővítést.
Surányi László képviselő: Mi a garancia arra, hogy az új dolgozó el tudja majd látni a
munkát? Van Egercsehiben olyan lakos, aki jelentkezett ide és el tudná látni a munkát. Nincs
ehhez a munkakörhöz szakmai előírás?
Tóth Andrásné polgármester: Ehhez a munkakörhöz mérlegképes könyvelői végzettség
kell.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, mérlegképes könyvelői végzettség kell ennek a
munkakörnek a betöltéséhez, ez két éves továbbképzést jelent.
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Grósz Ilona alpolgármester: A 2006-os zárszámadás elfogadása miért befolyásolja a 2007.
év költségvetését?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Azért, mert akkor a Magyar Államkincstárból nem fogunk
pénzt kapni.
Tóth Andrásné polgármester: Az, hogy nem fogadjuk el a beszámolót, az egész
mikrotérséget érinti. Bekölcétől Hevesaranyosig nem lesz fizetése senkinek.
Dorkó Ottóné képviselő: Az is 4-5 millió forint megtakarítást jelentene, ha az étkezést
szállítanánk, és nem a napköziben főznének.
Tóth Andrásné polgármester: A napközi bezárásáról és az étkezés szállításáról a képviselőtestületnek kell döntenie.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottságot
hatalmazzuk fel arra, hogy havonta beszámoltatja a gazdálkodást, hogy hol tartanak a
hiányosságok pótolásával. Át kell gondolni azt a helyzetet, hogy április 30. után nem fogunk
egy fillért sem kapni. Kompromisszumos megoldást kell kötni. Így lehetne a munkákat
felügyelni, és egy határidőt kell szabni, amikorra kész kell lenni.
Kerekes József képviselő: Nem tudom, hogy Nagy Mátyásné mikor jön vissza dolgozni,
mert akárhogy nézem, őrá nagy szükség lenne, mert rengeteg időt dolgozott itt, hatalmas
tapasztalatokat szerzett. Valamilyen okának kell lennie, hogy ide került a képviselő-testület.
Én is voltam korábban képviselő, és nem lehetett elmondani az igazat, mert rátapostak. Most
itt is ez a helyzet, hiába kérdeztük meg a Pénzügyi Bizottságot, a feltett kérdésekre senki nem
tudott válaszolni.
Tóth Andrásné polgármester: Én visszautasítom és kikérem magamnak az elmondottakat.
Itt még senki nem volt terrornak áldozata. A pénzeknek utána lehet nézni, minden forint oda
ment, ahova kell. Nincs csődhelyzet. Rendbe kell tenni a dolgokat, a leltárt és a mérleget.
Ezért lett felvéve az új dolgozó. Már le van tisztázva, hogy kinek mi a feladata, mit kell
csinálnia. Ha Nagy Mátyásné visszajön, akkor mindenki nekilát a dolgának. Az ÖNHIKI-be
való bekerüléshez is egy szakember kell. Itt mindenkinek megvan a feladata. Az ide befolyó,
és innen kifolyó pénzek mind megvannak, mindet meg lehet találni.
Kerekes József képviselő: Nem csak bennem merültek fel ezek a dolgok. A Polgármesteri
Hivatal környékén vannak olyan jelenségek, amivel nem értek egyet. A polgármester asszony
jutalmával sem értek egyet. Nem kell lebecsülni azt, aki nemmel szavaz. Itt még mindig az
egyéni érdekek a fontosak, és nem a közösségi érdekek.
Tóth Andrásné polgármester: Az idén veszem fel a 35. éves jubileumi jutalmamat. Eddig
semmilyen jutalmat nem vettem fel. Ez a beszámolóhoz nem tartozik. Most a 2006. évi
zárszámadási beszámolót tárgyaljuk.
Juhász Géza könyvvizsgáló: A hiányosságok pótlását nem lehet két nap alatt megcsinálni.
Az, hogy június 30-ig, a féléves beszámolóig ezt megcsinálják, nagy munka. Lehetetlen ezt
két hét múlva újratárgyalni. Abban partner vagyok, hogy segítek, hogy ellenőrzöm,
véleményezem. De ahhoz idő kell, míg megcsinálják.
Ficzere Gábor képviselő: Amikor minket megválasztottak képviselőnek, akkor tettünk egy
esküt, hogy minden igyekezetünkkel Egercsehi javát szolgáljuk. Mikor okozunk nagyobb kárt
Egercsehinek, ha megszavazzuk a zárszámadást, vagy az alaki hiba miatt nem szavazzuk meg.
A nagyon súlyos és a kevésbé súlyos probléma között kell dönteni. Különbséget kell tudni
tenni. Rajtunk nagyon sok minden múlik. Mi nem azért vagyunk, hogy magakadályozzuk az
önkormányzat működését. Ez nem olyan tragikus helyzet, hogy ne engedjük tovább az
önkormányzat működését. Annál is inkább, mert amióta könyvvizsgáló van az
önkormányzatnál, 1990. óta, még mindig korlátozott záradékot kaptunk a zárszámadásokhoz.
Ez nemcsak ezt a ciklust, hanem minden előző ciklust érintett.
Dorkó Ottóné képviselő: Hányszor kapott már az önkormányzat határidőt?
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Ficzere Gábor képviselő: Inkább ezerszer adjunk határidőt, minthogy ilyen helyzetbe hozzuk
az önkormányzatot. Biztos vagyok benne, hogy a dolgozók meg fogják csinálni a
hiányosságokat. Minket a lakosság ítél meg, ők lesznek a bíráink. Egy önkormányzat
működését ezzel nem lehet megállítani. Én azt hallottam most, hogy ezek a hiányosságok
folyamatos munkával helyrehozhatók, megcsinálhatók. Van olyan, hogy hiba, mindig is volt
és szerintem mindig is lesz. Azt kérdezném a könyvvizsgáló úrtól, hogy más
önkormányzatnál vannak-e ilyen hibák?
Juhász Géza könyvvizsgáló: Előfordultak és előfordulnak. Ha én megyek vissza ellenőrizni,
akkor nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra. Jövőre is kell könyvvizsgáló, ő is látni fogja
ezeket a dolgokat. Ezek rendezhetők. Én szívesen vállalom, hogy segítek, elmondom a
követelményeket, a szakmai véleményemet.
Kerekes József képviselő: A költségvetés tárgyalásánál is számtalan gond merült fel a
faluval kapcsolatban. Ficzere Gábor képviselő úr nagyon ügyes, több pénzt tudott csinálni,
mint más. Se az újtelepre, se a felsőtelepre, se az alsótelepre nem jutott pénz. A faluban
megint közmunkások tömkelege dolgozik. Úgy látom, hogy a képviselő úrnak az egyéni
érdekei vannak előtérbe helyezve, talán a közösségi célokat kellene néznie.
Tóth Andrásné polgármester: Még mindig a zárszámadást tárgyaljuk. Javaslom, hogy a
féléves beszámolót a könyvvizsgáló úr ellenőrizze. Szerintem sem lehet az egyik napról a
másikra megcsinálni, megszüntetni a hiányosságokat. Aki egyetért azzal, hogy a félévi és a
háromnegyed évi beszámoló ellenőrzésére is Juhász Géza könyvvizsgáló urat bízzuk meg
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 21/2007. (IV. 25.) határozata
Könyvvizsgáló megbízási szerződése
Egercsehi Önkormányzat elfogadja Juhász Géza könyvvizsgáló megbízási
szerződését.
A megbízási szerződés a jegyzőkönyv melléklete.
A képviselő-testület felkéri a könyvvizsgálót, hogy a 2007. évi I. félévi és IIII. negyedévi költségvetési beszámoló alkalmával ellenőrizze a 2006. évi
költségvetési beszámoló könyvvizsgálatánál feltárt hiányosságok pótlását,
annak érdekében, hogy a 2007. évi költségvetési beszámoló már ne
korlátozott záradékkal legyen ellátva.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Gál István képviselő: Nekünk olyan döntést kell hozni, hogy 2-3 ember miatt ne okozzunk
több embernek problémát. Ezt én nem tudom felvállalni.
Surányi László képviselő: Én is azzal a feltétellel fogadom el, hogy ha a féléves beszámolóra
ezek a dolgok ki lesznek javítva.
Ficzere Gábor képviselő: Szerintem ezzel mindenki egyetért.
Surányi László képviselő: Én azt is támogatom, amit Liktroné Vargyas Marianna képviselő
javasolt, hogy a Pénzügyi Bizottság ellenőrizze a folyamatot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én ezt azért javasoltam, mert ebben a testületben
merült fel ez a probléma. Külsős ellenőrzés is kell természetesen, de konkrétan a képviselőtestületből kell választani valakiket.
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Surányi László képviselő: Az önkormányzat milyen gyakran kontrollálja magát.
Tóth Andrásné polgármester: A Magyar Államkincstár és a belső ellenőrzés az, aki
rendszeresen ellenőriz. Kérek javaslatokat azokra a képviselőkre, akik részt vesznek ebben az
ellenőrző csoportban.
Grósz Ilona alpolgármester: Szerintem a Pénzügyi Bizottság ebben nem tud segíteni, mert
nem értenek hozzá. Javasolom, hogy az elvégzett munkáról minden képviselő-testületi ülésen
számoljanak be.
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy jó javaslat, ezt meg lehet oldani.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Véleményem szerint szakmai rálátással a könyvvizsgáló
és a belső ellenőrök rendelkeznek.
Surányi László képviselő: Hiába, ha nem csinálják meg.
Tóth Andrásné polgármester: Ésszerű határidőt kell szabni. A féléves, legkésőbb a
háromnegyed éves beszámolóra a hiányosságokat meg kell szüntetni. Aki elfogadja az
önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról a zárszámadást kérem kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja.
Egercsehi Önkormányzat 2/2007. (IV. 25.) rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2. Napirendi pont: Szociális rendelet elfogadása
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pontunk az Egercsehi Önkormányzat
szociális rendeletének a megtárgyalása. A kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek
valamilyen javaslata.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A régi szociális rendelet lett módosítva a szociális
törvénynek megfelelően. Az szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás térítési díja a 2007.
évi költségvetésben megállapított mértékben szerepel benne. A temetési segély a tavalyi
összeggel van betervezve. Az átmeneti segélyre nincs keret.
Surányi László képviselő: Tulajdonképpen másra sincs.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Dehogynem, van lakásfenntartási támogatás, közgyógy
ellátási támogatás stb. Azzal nem lehet elutasítani az embereket, hogy nincs rá keret.
Surányi László képviselő: Elég baj az, hogy nem tudunk segíteni, mert bármikor kerülhet
olyan helyzetbe bárki, amikor szüksége lenne rá.
Ficzere Gábor képviselő: Szabályozni kell, hogy ki, mikor, milyen élethelyzetben kaphat
átmeneti segélyt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az ápolási díj is a Szociális Bizottság hatáskörébe
tartozik?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Részben, 18 év alatti és súlyosan fogyatékos
személyek esetében a szociális törvény szabályozza, a többi esetben a Szociális Bizottság
döntése érvényesül.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egercsehiben részesül valaki ápolási segélyben?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, jelenleg 3 fő.
Surányi László képviselő: A Szociális Bizottság erről nem tud.
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Tóth Andrásné polgármester: Az ápolási díjat megállapító határozatot mindig a Szociális
Bizottság elnöke írja alá. Ezek mind régi esetek, az előző bizottsági elnök írta alá a
határozatukat.
Surányi László képviselő: Erről Bóta Ilonának tájékoztatnia kellett volna a Szociális
Bizottságot.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ápolási díjat évente felül kell vizsgálni. Az éves
felülvizsgálat idejekor biztos tájékoztatást fog adni a kolléganő.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Szerintem annak, aki aláírta a határozatot, annak
kellet volna közölnie.
Dorkó Ottóné képviselő: Bóta Ilonának kellett volna ezt közölnie, nem nekem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérném a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
lakosságot úgy tájékoztassák, hogy aki szociális támogatási igénnyel fordul az
önkormányzathoz, annak a vagyoni, jövedelmi helyzetét kénytelenek vagyunk vizsgálni, mert
támogatást csak annak lehet megállapítani, aki a jogszabályok, a helyi rendelet alapján erre
vagyoni, jövedelmi viszonyai alapján jogosult. Környezettanulmányt is lehet készíteni,
vagyonnyilatkozatot is lehet kérni.
Tóth Andrásné polgármester: A jövedelmi viszonyokat nem bemondás alapján kell
vizsgálni.
Grósz Ilona alpolgármester: A házi segítségnyújtásnál milyen feltétel esetén kell
megszüntetni a gondozást?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor, hogy ha valamilyen feltétellel kapta meg a
gondozást, és az a feltétel már nem áll fenn, körülményeiben kedvező és az ellátást
befolyásoló változás állt be.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha valaki ilyen ellátásra szorul, akkor évente ezt hányszor
veheti igénybe? Régente meg volt szabva, hogy egy évben hányszor igényelheti.
Tóth Andrásné polgármester: Most már nincs ilyen.
Grósz Ilona alpolgármester: A házi segítségnyújtásért mennyit kell fizetni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most 150 Ft/óra. A személyi térítési díj a jövedelemtől
függ, annak bizonyos %-át nem haladhatja meg, de jelenleg Egercsehiben nincs olyan ellátott,
aki nem tudja fizetni az ellátást.
Grósz Ilona alpolgármester: A költségvetésben nincs átmeneti összegre segélykeret
betervezve. Lehet olyan eset, amikor valaki rendkívüli élethelyzetbe kerül, erre javaslom,
hogy állapítsunk meg egy segélykeretet.
Tóth Andrásné polgármester: A rendkívüli élethelyzetbe került emberek megsegítésére a
polgármester dönthet úgy, hogy valamilyen összeget kiutal részükre. A felhasználást a
képviselő-testületnek be kell jelenteni. Ezt a költségvetésből el lehet különíteni, ehhez
előirányzatot kell módosítani. Ez nem arról szól, hogy valaki 2-3 ezer Ft-ot kér, hanem arról,
hogy valaki tényleg olyan helyzetbe kerül, amin másképp nem lehet segíteni. Aki egyetért a
szociális rendelettel, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Egercsehi Önkormányzat 3/2007. (IV. 25.) rendelete
Az egyes szociális ellátásokról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az egyes szociális ellátásokról szóló
rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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3. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: A mikrotérségi társulásban végrehajtott létszámcsökkentéssel
kapcsolatos költség-visszaigényléshez Egercsehinek kell, mint mikrotérségi székhelytelepülés
a pályázatot benyújtani. Aki egyetért azzal, hogy a hevesaranyosi létszámcsökkentéshez a
mikrotérség támogatást igényeljen, ennek érdekében pályázatot nyújtson be, kéz felnyújtással
szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 22/2007. (IV. 25.) határozata
Létszámcsökkentési pályázat
Egercsehi Önkormányzat létszámcsökkentési pályázatot nyújt be annak
érdekében, hogy a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Egercsehi hevesaranyosi tagintézményei (Napköziotthonos Óvoda
Hevesaranyos és Általános Iskola Hevesaranyos) létszámcsökkentése
központi támogatásban részesüljön.
A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi és
tagintézményei 2006. és 2007. évi létszámkerete az alábbi.
Intézmény/tagintézmények

2006. évi
létszámkeret

Napköziotthonos Óvoda Egercsehi
Napköziotthonos Óvoda Bekölce
Általános Iskola Bekölce
Napköziotthonos Óvoda Egerbocs
Általános Iskola Egerbocs
Napköziotthonos Óvoda
Hevesaranyos
Általános Iskola Hevesaranyos
Községi Óvoda Szúcs
Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi
összesen

8
3
3
4
2
5
15
4
71

2007. évi létszámkeret
létszámcsökkentés létszámcsökkentés
előtt
után
8
8
3
3
3
3
4
4
2
2
5
4
15
4
71

14
4
68

Egercsehi Községi Önkormányzat 2006. és 2007. évi létszámkerete az alábbi.
Egercsehi Községi
Önkormányzat
Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
Egercsehi
Egercsehi-Szúcs Községek
Körjegyzősége

2006. évi
létszámkeret

2007. évi létszámkeret

71

létszámcsökkentés
előtt
71

létszámcsökkentés
után
69

8

7

7
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Egercsehi Községi
Önkormányzat
Egercsehi Községi
Önkormányzat összesen

22

29

29

101

107
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskolaigazgató
Tóth Andrásné polgármester: Három pályázatot nyújtottunk be a területfejlesztéshez, amely
most az Észak-Magyarországi régiótól kapja a pénzt. Az egyik pályázat az Egészségház
akadály mentesítése. Azért erre nyújtottuk be a pályázatot, mert előírás, hogy a
közintézményeket akadály mentesíteni kell. A másik pályázat a településrendezési terv
elkészítése, a harmadik pedig a Csákány út felújítása. Két pályázatot a TEKI-be, egyet a
LEKI-be nyújtottunk be.
Surányi László képviselő: Miért a Csákány útról van szó, mi lesz a Petőfi úttal?
Tóth Andrásné polgármester: A Petőfi út sokkal szélesebb, ezért arra sokkal több pénzt kell
megpályázni, aminek magasabb az önerő hozzájárulása.
Surányi László képviselő: Az a probléma, hogy most félbe maradt a Petőfi út felújítása.
Tóth Andrásné polgármester: Nem probléma, mert a Csákány út csatlakozik a Petőfi úthoz.
Azt a rész pedig, ami kimaradt a Petőfi útból ki fogjuk kátyúzni.
Surányi László képviselő: Honnan lesz ehhez önerő?
Tóth Andrásné polgármester: Valószínűleg ezek közül a pályázatok közül nem fog mind
nyerni. Amit megnyerünk, ahhoz az önerőt majd kigazdálkodjuk.
Surányi László képviselő: Az alsó és a felsőtelepre is pályázni kellene.
Tóth Andrásné polgármester: Ez a következő évek feladata lesz. A TEKI és a LEKI
pályázatoknál a jogcímeket megadják, ezek alapján lehet bepályázni, abban voltak
meghirdetve most ezek a pályázati lehetőségek. Az orvosi rendelő mindenkié, itt soha nem
volt megkülönböztetés a településen belül.
Kerekes József képviselő: Az volt a cél, hogy a Petőfi út meg legyen csinálva. Azt mondta a
polgármester asszony, hogy megvan rá a pénz.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs meg rá a pénz. A vállalkozó megcsinálta az útfelújítást,
a saját pénzét fektette bele a beruházásba, mert nekünk három évre adták a pénzt, mi azt
három éve fizetjük neki.
Dorkó Ottóné képviselő: A Petőfi út egyes részein olyan kátyúk vannak, hogy ott bármikor
kaphat egy autós tengelytörést. Azt biztos drága lesz kifizetni.
Tóth Andrásné polgármester: A Petőfi útra is lehet kérni költségvetést, és akkor majd ki fog
derülni, hogy mennyivel többe kerülne a felújítása, mint a Csákány út felújítása.
Surányi László képviselő: Érvelni kell mellette. Az biztos olcsóbb lenne, mint a Csákány út.
Tóth Andrásné polgármester: A Petőfi út dupla olyan széles, mint a Csákány út.
Ficzere Gábor képviselő: Három évvel ezelőtt több, mint 20 millió Ft lett volna a Petőfi utat
végig felújítani. Akkor azt nem tudtuk megcsinálni, mert nem kaptunk rá elég pénzt. Az
biztos, hogy most 12-15 millió Ft kellene arra, hogy végig kész legyen.
Dorkó Ottóné képviselő: A kátyúkat akkor is be lehetne tömni.
Tóth Andrásné polgármester: A vállalkozó vállalta, hogy a Csákány út felújításával a Petőfi
utat is kikátyúzza.
Grósz Ilona alpolgármester: A buszmegállót is meg kellene csinálni.
Surányi László képviselő: Amikor a Petőfi utat újították fel, akkor azt nagyon elrontották,
hogy nem csinálták meg.
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Tóth Andrásné polgármester: Csak egy útra lehetett pályázni, a buszmegálló már egy másik
úthoz tartozik. Én kértem, hogy lentebbről indítsa a burkolatot, de ezt nagyon szigorúan
ellenőrzik.
Surányi László képviselő: Szóval akkor mások diktálnak nekünk.
Tóth Andrásné polgármester: Így van. Mi is tőlük kapjuk a pénzt. Csináltatok árajánlatot a
Petőfi útra, és majd kiderül, hogy mennyi önerő kell hozzá. Minden pályázatnál le van írva,
hogy mit kell, mit lehet a pályázati pénzből megvalósítani.
Kerekes József képviselő: Hol tartunk a Roma telepes pályázattal?
Tóth Andrásné polgármester: El kell fogadnia a képviselő-testületnek, hogy benyújtjuk a
pályázatokat.
Ficzere Gábor képviselő: Nekünk akkor van szavunk, hogy ha az önkormányzatnak van
pénze. Akkor idehívhatjuk a vállalkozót, és megmondhatjuk neki, hogy mit kell csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Az Észak-Magyarországi régióban kijövő pályázatra az
általános iskola felújítását kell majd beadni. Nincs meg az önerőnk, de be kell vállalni a
pályázatokat. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az
egészségház akadály mentesítésére, a településrendezési tervre és a Csákány út felújítására,
kérem, kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 23/2007. (IV. 25.) határozata
Egészségház akadálymentesítése pályázat
Egercsehi Önkormányzat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatása 2007. évi támogatása (LEKI), Egercsehi, Bányász tér 3.
egészségház (Egercsehi 906. hrsz., háziorvosi és fogorvosi rendelő, védőnői
szolgálat) önkormányzati tulajdonú középület akadálymentesítése (3. jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A fejlesztés forrásösszetétele:
- saját forrás – 991.285 Ft,
- támogatásból igényelt összeg – 3.965.141 Ft és
- összesen – 4.956.426 Ft.
Az önkormányzat a saját forrás összegét az Egercsehi Önkormányzat 2007.
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2007. (II. 28.) rendeletében
biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 24/2007. (IV. 25.) határozata
Településrendezési terv pályázat
Egercsehi Önkormányzat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, helyi önkormányzati fejlesztési feladatok, területi

110
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások (HÖF-TEKI), Egercsehi
településrendezési tervének elkészítése (9. jogcím) támogatására pályázatot
nyújt be.
A fejlesztés forrásösszetétele:
- saját forrás – 888.000 Ft,
- támogatásból igényelt összeg – 3.552.000 Ft és
- összesen – 4.440.000 Ft.
Az önkormányzat a saját forrás összegét az Egercsehi Önkormányzat 2007.
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2007. (II. 28.) rendeletében
biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 25/2007. (IV. 25.) határozata
Csákány út felújítása pályázat
Egercsehi Önkormányzat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett, helyi önkormányzati fejlesztési feladatok, területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások (HÖF-TEKI), Egercsehi,
Csákány út (Egercsehi 750. hrsz.) felújítása (2. jogcím) támogatására
pályázatot nyújt be.
A fejlesztés forrásösszetétele:
- saját forrás – 1.478.880 Ft,
- támogatásból igényelt összeg – 5.915.520 Ft és
- összesen – 7.394.400 Ft.
Az önkormányzat a saját forrás összegét az Egercsehi Önkormányzat 2007.
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2007. (II. 28.) rendeletében
biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A belső ellenőrzés által hiányolt támogatási szerződés lenne a
következő megtárgyalni való. Az önkormányzat, ha támogatást nyújt egy civil szervezetnek,
akkor támogatási szerződést kell kötni.
Kerekes József képviselő: Az egész képviselő-testületi ülés arról szól, hogy nincs pénz. A
Pénzügyi Bizottság ezt tárgyalta, és a szervezetek meg is kapták ezt a pénzt. Most megint
támogatást akarunk nekik adni?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, most arról van szó, hogy ha legközelebb valamilyen
támogatást kapnak, akkor támogatási szerződést kell velük kötni.
Kerekes József képviselő: Ha ilyen támogatásokat adunk, akkor a Pénzügyi Bizottság elé
kell vinni az ügyet.
Tóth Andrásné polgármester: Csak azok a civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a
költségvetésben szerepelnek.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most csak a formanyomtatványt kell elfogadni.
Kerekes József képviselő: Ebben benne van a Bányász Baráti Kör támogatása is?
Tóth Andrásné polgármester: Nincs. Ez egy pénzügyi elszámolási alap. Csak akkor lenne
benne, ha a képviselő-testület támogatná őket.
Surányi László képviselő: Ezek mellé még ellenőrzés is kell.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az volt a probléma, hogy számla volt, de támogatási
szerződés nem volt. Ezért kell ezt most pótolni. Meg kell kötni a támogatási szerződést, mert
nem utalhatunk akkor a számlájukra pénzt. Aki egyetért a támogatási szerződéssel, kérem, kéz
felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 26/2007. (IV. 25.) határozata
Támogatási szerződés
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a civil szervezetek támogatásáról szóló
szerződés mintát.
A szerződés minta a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A következő megtárgyalni való a köztisztviselők
teljesítménye alapján a célok meghatározása a 2007. évre. Ez egy előírás, amit minden évben
el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Ez alapján kell végezni a köztisztviselőknek a
munkájukat.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most a gazdálkodónak és a pénzügyi dolgozónak kell
nagyobb körültekintéssel kidolgozni a feladatait.
Tóth Andrásné polgármester: Ez alapján kell végeznie a munkájukat a dolgozóknak, és
ezek alapján lehet őket számon kérni.
Gál István képviselő: Itt az áll, hogy 30 %-al lehet növelni, és 20 %-al lehet csökkenteni a
köztisztviselők fizetését. Most ez életbe lép?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, arról külön kell dönteni. Ha ezt elfogadjuk, ezzel nem
emelkedik automatikusan a fizetésük.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testületnek a célokról kell dönteni, azokat
kell figyelembe venni a személyes lebontás során.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Arról van szó, hogy ha valaki hibázik, akkor ezek
alapján lehet szankcionálni a tevékenységét.
Kerekes József képviselő: Nekem ez nem tetszik. Itt arról van szó, hogy a körjegyző
teljesítményének az értékelését a polgármester végzi, a köztisztviselők értékelését pedig a
körjegyző. Én úgy értékelem, hogy minden hatalom a polgármesteré és a körjegyzőé.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt törvény írja elő. A munkáltatói jogkört a körjegyző felett
én gyakorlom. A körjegyzőség munkáját a képviselő-testület fogadja el, vagy észrevételezi és
nem fogadja el.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az előterjesztésben az erről szóló tájékoztatást a
képviselő-testület tagjai megkapták. A célokról kell dönteni, azokat kell kiegészíteni, ha jónak
találják elfogadni.
Kerekes József képviselő: A köztisztviselőket nem mi értékeljük, hanem a körjegyző.
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Tóth Andrásné polgármester: A polgármesteri hivatal munkájáról minden évben be kell
számolni. Ehhez a képviselő hozzászólhat, véleményt mondhat arról, hogy milyen
munkavégzés folyik itt. Azt a képviselő-testület véleményezi, értékeli, hogy ki nem tett eleget
a megállapított célnak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ahhoz, hogy Kerekes József képviselő úr értékelni
tudja a köztisztviselőket, ahhoz állandóan itt kellene tartózkodnia a polgármesteri hivatalban.
Surányi László képviselő: A munkaköri leírást ki állítja össze?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jegyző.
Surányi László képviselő: Ez minden évben van?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, munkaköri leírást akkor kell készíteni, amikor
megtörténik a köztisztviselő kinevezése. Utána a felülvizsgálata, aktualizálása a feladat.
Surányi László képviselő: Itt a polgármesteri hivatalban van ilyen munkaköri leírása
mindenkinek?
Tóth Andrásné polgármester: Természetesen itt van mindenkinek munkaköri leírása.
Surányi László képviselő: Ki ellenőrzi, hogy a feladataikat végrehajtják-e?
Tóth Andrásné polgármester: A Közigazgatási Hivatal a polgármesteri hivatalnál, az
általános iskolában az igazgatónő, a védőnőt, a könyvtárost pedig a polgármester.
Mindenkinek van szakmai felügyelete, akik észrevételezik a munkájukat, ha hiányosságokat
találnak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van más javaslata a képviselő-testületnek a célokkal
kapcsolatban?
Kerekes József képviselő: Ha ilyen törvények és rendelkezések vannak, akkor a törvények
nem jók. Ez az 1992-es törvény már elavult. Ha így működik a demokrácia, akkor az nem jó.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a köztisztviselők teljesítmény követelményei
alapját képező célokkal, kérem, kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 27/2007. (IV. 25.) határozata
Egercsehi-Szúcs
Községek
Körjegyzősége
köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 2007.
évre
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Községek
Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező
célok meghatározása 2007. évre határozatot és mellékletét.
A határozat és a melléklet szövege a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás aktualizálta a
társulási megállapodását a törvénynek megfelelően. Ez egy szerződésmódosítás a törvény
szövegezése miatt. Aki egyetért ezzel, kérem kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Önkormányzat 28/2007. (IV. 25.) határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás társulási megállapodásának módosítását.
A társulási megállapodás módosítása a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásnak egy
egységes alapító okirata és társulási megállapodása van beterjesztve a képviselő-testület elé,
valamint egy határozati javaslat az újonnan csatlakozni kívánó önkormányzatokról és egy
határozati javaslat az önkormányzatok együttműködéséről a társulás keretében.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hol lesz a hulladéklerakó?
Tóth Andrásné polgármester: Hejőpapiban, de Gyöngyösnél lesz egy hulladékégető.
Gál István képviselő: Hejőpapi még sem lesz hulladéklerakó?
Tóth Andrásné polgármester: Most kettévették a pályázatot. A rekultivációt 100 %-ban
támogatják, 30 %-ban támogatják a hulladéklerakót. Ezt el kell fogadnunk, mert valahová
csatlakozni kell.
Gál István képviselő: Ezt a hulladéklerakót, ami itt van Egercsehiben, októberben be kell
zárni. Addig még egyik sem fog működni. Mi lesz addig?
Tóth Andrásné polgármester: Több idő lesz adva, mert ennek a lerakónak 2009-ig
működnie kell. Nálunk hulladéksziget lesz, onnan fogják elszállítani a szemetet. Csak azok a
szállítók szállíthatnak, akik megfelelnek az uniós előírásoknak. Aki egyetért a határozati
javaslatokkal, kéz felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 29/2007. (IV. 25.) határozata
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodása és alapító okirata módosítása, a hulladékgazdálkodási
rendszerelemek koncessziója
Egercsehi Önkormányzat elfogadja, hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás koncesszióra irányuló közbeszerzési eljárás
keretében valósítsa meg hulladékgazdálkodási rendszerelemeinek kiépítését
és hosszú távú működtetését.
Rendszerelemek:
- 500 m3 kapacitású hulladéklerakó (Hejőpapi 073/5. hrsz. – megvalósítás
2008. végére),
- mechanikai biológiai kezelő (Hejőpapi, Eger – 2009. végére) és
- átrakóállomások (2008. végére).
Egercsehi Önkormányzat elfogadja, hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Kohéziós Alapos projekt keretében valósítsa
meg a tagönkormányzatok tulajdonában álló elavult hulladéklerakók
rekultivációját.
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Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának (2007/I.)
egységes szerkezetű módosítását.
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának (2007/I.) egységes
szerkezetű módosítását.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító
okiratának aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 30/2007. (IV. 25.) határozata
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozás
Egercsehi Önkormányzat elfogadja Ároktő, Bükkábrány, Hejőkürt, Kács,
Kiscsécs, Mezőkeresztes, Taktaharkány, Tarnaméra, Tiszaújváros,
Tiszatarján, Tibolddaróc településeknek a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 31/2007. (IV. 25.) határozata
Heves
Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
tagönkormányzatainak együttműködése

Társulás

Egercsehi Önkormányzat elfogadja, hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának (2007/I.)
egységes szerkezetű módosítását (jelen módosítás) 2007. május 11-ig
elfogadó tagönkormányzatok, a módosításban foglaltaknak megfelelően
működnek együtt a Társulás keretein belül, míg a módosítást a fenti
határidőig el nem fogadó tagönkormányzatot, a társulási megállapodásban
előírt előzetes felszólítást követően, az aláíró tagönkormányzatok a
Társulásból kizárhatják, az együttműködés ellehetetlenülése okán.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A kisebbségi programmal kapcsolatban van egy képzési
program. 10.031.000 Ft-ról van szó, amire külön számlát kell nyitni. Ehhez most egy tartozást
elismerő nyilatkozatot kell tenni. A Munkaügyi Központtal és az Európai Regionális Alappal
közösen lesz ez a program. Ez a program már elindult. Már néztünk lakásokat Egercsehin
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kívül is. Nagyon kevés a rendelkezésre álló összeg, maximum 1,8 millió Ft-ot tudunk egy
lakásra fordítani. Vannak, akik azt mondták, hogy elmennének innen, azokat támogatni kell.
Szeretném kérni a képviselő-testület támogatását.
Surányi László képviselő: Ez már most végleges?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, 25 millió Ft keretösszeg van a 8 család elhelyezésére.
Összesen 15 családnak kell megoldani a lakhatási problémáit. Csak azokat kell elhelyeznünk,
akik februárban itt tartózkodtak. A telepek felszámolása lenne a cél. Szúcs-Bányatelepen
lakásfelújítások lesznek. Az a probléma, hogy telepről-telepre nem lehet menni, pedig van,
aki szeretne oda visszaköltözni. Én azt szeretném, ha a lakások tulajdonba kerülnének, mert
az nekünk nagyon sokba fog kerülni a későbbiekben, ha nem fizetik a bérleti díjakat. Meg van
szabva, hogy milyen komfortfokozatú lakásokat lehet venni. Minden házat olyan állapotba
kell hozni, hogy be lehessen költözni.
Dorkó Ottóné képviselő: Mi fog történni a Csókosi lakásokkal?
Tóth Andrásné polgármester: Azok elbontásra kerülnek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy lakásba hányan jelentkezhetnek be.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs megszabva, a tulajdon jog bejegyzése vagy más
jogcím kell hozzá.
Tóth Andrásné polgármester: Csak azok jogosultak a lakáshoz jutáshoz, akik a
regisztrációkor ott tartózkodtak. Azóta oda nem jelentkezett be senki. A program első részével
a lakhatás megoldásával 2007. november 30-ig kell elszámolni, a második résszel, a
foglalkoztatással 2008. augusztus 29-ig. Aki egyetért a támogatási szerződésekkel, kérem kéz
felnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 32/2007. (IV. 25.) határozata
Támogatási szerződések
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben
élők társadalmi integrációját elősegítő komplex program keretében a
Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződéseket.
A támogatási szerződések a jegyzőkönyv mellékletei.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás az Egercsehi
Községi Önkormányzatnál végzett több belső ellenőrzést, kéri az ellenőrzési jelentések
elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 33/2007. (IV. 25.) határozata
Belső ellenőrzések
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2006. évi belső ellenőrzésekről szóló
éves ellenőrzési jelentést.
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Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi, Széchenyi úton szeretne építkezni egy fiatal
pár. Ott közművesíteni kell, csapadékvíz-elvezető árkot kell építeni. Kérték, hogy ezeket az
önkormányzat építse ki. Az önkormányzat ezt most nem tudja felvállalni. Aki egyetért azzal,
hogy a közművesítést és a csapadékvíz-elvezetést az önkormányzat nem tudja támogatni
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 34/2007. (IV. 25.) határozata
Széchenyi út közművesítése
Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetésében nem tervezte az
Egercsehi, Széchenyi u. közművesítését (útépítés, csapadékvíz elvezető árok
létesítése, közvilágítás bővítése, szennyvízcsatorna hálózat kiépítése).
Az önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére, a kivitelezéshez szükséges
építési tervek, engedélyek, településrendezési terv és pénzeszközök.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A volt martinsalakos ház ingatlanát gyorsan el kellene adni,
mert ha tényleg nem lett az alap kiásva, akkor még számon lehet kérni a vállalkozót.
Amennyiben nem csinálta meg, akkor a másik telket nem kapja meg.
Ficzere Gábor képviselő: Meg kell nézni mindenféleképpen, hogy benne van-e az alap.
Tóth Andrásné polgármester: Rendben, akkor megnézzük. A kábel TV-ben és az újságban
is meg tudjuk majd hirdetni az ingatlant. Az a kérdés, hogy mennyiért adjuk el.
Ficzere Gábor képviselő: Arra kell figyelni, hogy a licitre ne legyen magas az indulási ár,
mert akkor nem licitálnak rá.
Tóth Andrásné polgármester: Először csak meg kell hirdetni, össze kell gyűjteni az
ajánlatokat, és utána lehet indítani a licitet.
Grósz Ilona alpolgármester: A fogorvosnő miért mondja, hogy szívességből és ingyen
dolgozik?
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom. Én már felszólítottam, hogy mivel nem
használja a szolgálati lakást költözzön ki belőle.
Grósz Ilona alpolgármester: A riasztó kódját sem tudja megjegyezni, állandóan riaszt.
Tóth Andrásné polgármester: Tudja a kódot, csak nem használja, mert az közös a
háziorvossal. Én már beszéltem a riasztó üzemeltetőjével, kap a fogorvosnő egy új, külön
kódot, amit kötelezően használnia kell, mert az önkormányzat vagyonát védenie kell. A
röntgengéppel kapcsolatban holnap jönnek a miskolci ÁNTSZ-től. A képviselő-testület nem
járult ahhoz hozzá, hogy a háziorvos Bekölcén és Mikófalván is helyettesítsen. Mióta ott
helyettesít, azóta itt nem látja el rendesen a feladatát.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt a tájékoztatást megkapta, amiről a múlt
képviselő-testületi ülésen beszéltünk?
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Tóth Andrásné polgármester: Igen, megkapta. Ha mi nem mondunk fel neki, ő magától
nem megy el innen, mert túl sokat ruházott be az orvosi rendelőbe.
Grósz Ilona alpolgármester: Jogilag megtehetjük azt, hogy felmondunk neki?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, mert nem közalkalmazott, a szerződését
mondhatjuk fel.
Tóth Andrásné polgármester: A feladatellátásért viszont mi vagyunk a felelősek.
Grósz Ilona alpolgármester: A képviselő-testület ülésén megkérdeztük, hogy a helyettesítés
nem fog-e a saját rendelési idejének a rovására menni. A helyettesített helyen sem tudja ellátni
a feladatát.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mi lett az Orvosi Kamarának küldött levélből?
Tóth Andrásné polgármester: Még semmi, létrejött egy Orvosi Etikai Bizottság, aki majd
elbírálja ezeket az ügyeket. Az ÁNTSZ és az Orvosi Kamara már nem kompetens az ügyben.
Grósz Ilona alpolgármester: Abba lehet kapaszkodni, hogy nem tartja be a rendelési időt, de
ezeknek nyomának kell lennie.
Tóth Andrásné polgármester: Van már nyoma, egyre több a bejelentés ellene.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szúcson is problémák vannak vele, mert oda ki sem
jár.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de ezt nekik is észrevételezniük kell.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A falunappal kapcsolatban szeretném megkérdezni,
hogy a műsor milyen hosszú legyen? Már összeállítottam egy pár műsorszámot.
Tóth Andrásné polgármester: A programok kezdési ideje kb. 10 órakor lenne. Biztos
jönnek a kézművesek is, akik tavaly is voltak.
Dorkó Ottóné képviselő: Az olvasó nő szobor felújítására szeretném kérni a képviselőtestület segítségét. A fonyódligeti üdülőbe mikor lehetne lemenni. Kíváncsi vagyok rá, már 5
éve nem voltam ott. Az utcán a lakások előtt lévő szemétkupacokat el kellene takarítani. Kit
terhel azért a felelősség, hogy azok ott vannak?
Tóth Andrásné polgármester: Az ott lakó lakosokat.
Grósz Ilona alpolgármester: A lakosokat fel lehetne szólítani, hogy tartsák rendben az
ingatlanaikat?
Surányi László képviselő: Lomtalanítás lesz majd idén?
Tóth Andrásné polgármester: Igen majd lesz. A településrendezési tervbe lehet belefoglalni
a falukép szépítést.
Dorkó Ottóné képviselő: Az iskola igazgatónő megérdeklődte már, hogy mennyibe kerülne
az étkezés szállítása?
Tóth Andrásné polgármester: Az igazgatónő már elment az ülésről, majd ha legközelebb itt
lesz, akkor megbeszéljük vele.
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskola teljes rekonstrukciójában benne van a konyha
felújítása?
Tóth Andrásné polgármester: Nincs benne, csak az általános iskola.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha csak melegítőkonyha lenne, akkor nem kellenének
előírások.
Tóth Andrásné polgármester: A melegítőkonyhához is vannak előírások.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mennyi tartozása van még az önkormányzatnak?
Tóth Andrásné polgármester: 2010. szeptember 10-ig van az önkormányzatnak hitele.
Pontos adatot most nem tudok mondani, de majd a gazdálkodóval kigyűjtetem.
Kerekes József képviselő: Biztos sokan örülnek annak, hogy virágok lettek ültetve a
településen. A telkek előtt rengeteg szemét van kirakva, az árkok fel vannak töltve.
Valamilyen szankciót kellene a polgármesteri hivatalnak csinálnia. Én javaslom, hogy
alakuljon egy bizottság aki végignézi ezeket. 2-3 képviselő álljon össze, aki végignézi ezeket.
Mindenki törekedjen arra, hogy az ingatlana előtt rend legyen.
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Surányi László képviselő: Az újtelepen van egy árokrendszer. Észrevettem, hogy a
szomszédom is eltömedékelte. Ebből komoly problémák lesznek, ha majd lesz egy nagy eső,
mert a víz nem tud majd lefolyni.
Grósz Ilona alpolgármester: Legutóbb szó volt a képviselő-testületi ülésen arról, hogy
akinek a szennyvize kifolyik az árokba, azt meg kell nézni. A nagy patak már a Pataksor
végén nagyon fel van telve, és a nagy híd után már bedőlt az árok oldala. Az idén ezt is meg
kellene csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Azért omlott be, mert a munkagép kiszedte mellőle a földet.
Gál István képviselő: A buszmegállót ki kell meszelni, mert már megint össze van firkálva.
Ficzere Gábor képviselő: A képviselő-testületi ülésen a temető vízellátásáról is szó volt.
Sikerült megoldani a problémát. Egy 1400 KW-os 60 m magasra emelő szivattyút vettünk.
Felvettem a gyárral is a kapcsolatot, aki alátámasztotta azt, hogy a szivattyú nagyon jó,
megbízható. Az egy fázisú szivattyút 55.000 Ft-ért sikerült megszerezni. Most már van a
csillében víz. Beépítettük a kútba és olyan jól működik, mint amikor a szúcsi szivattyú volt itt
kölcsönben.
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.
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