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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-én 1500

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

35/2007. (V. 29.) Egercsehi Önkormányzat gazdasági programja 2007-2010. évekre
36/2007. (V. 29.) Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi beszámolója
37/2007. (V. 29.) Egercsehi, Egri u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlása
38/2007. (V. 29.) Egercsehi, Pataksor u. 15. sz. alatti ingatlan megvásárlása
39/2007. (V. 29.) Szolgáltatási szerződés könyvtári szolgáltatás megrendelésére

Rendeletek száma és tárgya:

4/2007. (V. 29.) Az állattartás szabályairól

Napirendi pontok:

1. Egercsehi Önkormányzat gazdasági programja 2007-2010. évekre
Előterjesztő: polgármester
2. Állattartási rendelet
Előterjesztő: polgármester
3. Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi beszámolója
Előterjesztő: családgondozó
4. Telepeken élők lakhatási, szociális és munkaerő piaci integrációs programjáról
tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-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:  Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli az önkormányzat képviselő-testületének tagjait, a
tanácskozási joggal jelen lévőt. 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 Argyelánné Józsa Györgyi és
Kerekes József képviselőket javasolja megbízni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodik szavazattal
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Kerekes József
képviselőket.

1. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat gazdasági programja 2007-2010. évekre

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták az Egercsehi
Önkormányzat gazdasági programját 2007-2010. évekre. Kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy mondják el véleményüket az anyagról.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem tartja elég konkrétnak az anyagot, pl.: a 9-10.
oldalon. Mi a teleház?
Tóth Andrásné polgármester: A teleház olyan hely, ahol koncentráltan megtalálja a
lakosság a községben a szolgáltatásokat, egy helyen. Sajnos a jelenlegi önkormányzati
gazdasági helyzetben a konkrétumokat nem lehetett megfogalmazni, tervezni. Az
önkormányzat nem rendelkezik településfejlesztési tervvel, jelenleg nincs olyan
önkormányzati terület, ahol ipari tevékenységet lehetne folytatni.
Gál István képviselő: Rengeteg pénz kellene ahhoz, hogy a gazdasági programban
foglaltakat az önkormányzat megvalósítsa. Sajnos csak a pályázati források kihasználásával
tud az önkormányzat valamit tenni. A munkahelyteremtéshez szükséges lenne épület,
vállalkozó. Út, járda kellene, de ez pénzkérdés.
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Tóth Andrásné polgármester: A pályázatokhoz is megkövetelik az önkormányzattól, hogy
hosszabb távra rendelkezzen gazdasági programmal, amellett ez jogszabályi követelmény is.
Sajnos pénz hiányában konkrétumokat tervezni nem lehet.
Gál István képviselő: Nincs az anyagban a Petőfi út II. ütemű felújítása a 9. oldalon.
Tóth Andrásné polgármester: Valóban nincs benne, mert az utat kátyúzni fogják, nem lesz
felújítás.
Kerekes József képviselő: Az anyagban nincs konkrétum, mert nincs pénz. Azért nem halad
az önkormányzat, mert az egyéni célok fontosabbak, mint a közösségi célok. Minden
tönkrement az önkormányzatnál, pl.: a kultúrháznál a nagy eső után állt a víz.
Dorkó Ottóné képviselő: Szerinte az anyagban időpontot kellene megjelölni a
megvalósításra a településfejlesztésnél. Nincs a településen olyan hely, ahol az
idegenforgalommal lehetne foglalkozni. Busz váró létesítését hova tervezi az önkormányzat?
Tóth Andrásné polgármester: Pontos időpontot nem lehet tervezni, mert ez az anyagiaktól
függ. Az idegenforgalomnál inkább a lakosságnak kell aktivizálnia magát. A településen lévő
buszvárók felújítása szükségessé vált. A megvalósításhoz a pályázatokat kell az
önkormányzatnak kihasználnia.
Surányi László képviselő: A legfontosabb, hogy a községben legyen jó út, járda,
infrastruktúra.
Kerekes József képviselő: A községben olyan rosszak az utak, hogy pl.: a közökön nem lehet
járni. Sokallja a polgármester jubileumi jutalmát. Sokallja a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak számát. Egercsehi község pusztul, túlköltekezés van az önkormányzatnál.
Tóth Andrásné polgármester: Az ún. túlköltekezés az előirányzat módosítás hiánya miatt
volt.
Grósz Ilona alpolgármester: A gazdasági program elfogadása törvényi kötelezettsége az
önkormányzatnak.
Gál István képviselő: A bevétel csökken, a személyi kiadás pedig nő, a létszámcsökkentés
ellenére.
Tóth Andrásné polgármester: A mikrotérség bevétele csökkent, a kiadása nőtt a
létszámcsökkentés ellenére.
Dorkó Ottóné képviselő: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen az óvoda létszáma 8 főben lett
megállapítva, de csak 7 fő a helyes.
Tóth Andrásné polgármester: Javítva lett.
Dorkó Ottóné képviselő: Mindkét könyvtárat fejleszteni akarja az önkormányzat?
Tóth Andrásné polgármester: Csak egy könyvtár van. Javasolja a gazdasági program
elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 35/2007. (V. 29.) határozata
Egercsehi Önkormányzat gazdasági programja 2007-2010. évekre

Egercsehi Önkormányzat elfogadja a gazdasági programját a 2007-2010.
évekre.
A gazdasági program a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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2. Napirendi pont: Állattartási rendelet

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták az állattartási
rendelet tervezetet.
Surányi László képviselő: Oroszékra sok panasz van, a lakókörnyezetben lovat tartanak,
nincsenek az állatok rendesen felügyelve, magukban vágtáznak az úton, amikor kihajtják
őket, büdösek. A mezőgazdasági gépeket az úton tárolják. Megfelelő időt kell adni
Oroszéknak, hogy a szabálytalanságokat megszüntessék.
Kerekes József képviselő: A községben kevés állat van, csak a kutya sok. Az Oroszék 8 db
lovát sokan irigylik. Ez az egész kötekedés, felnagyítás. Beszélni kell Oroszékkal, nem
perlekedni velük.
Gál István képviselő: Neki is az a véleménye, hogy Oroszékkal beszélni kell a problémákról,
mert valóben irigyek rájuk az emberek.
Grósz Ilona alpolgármester: Az a véleménye, hogy kompromisszumos megoldás kell. Az
állattartásra szolgáló ólakat rendesen meg kell csinálni, hogy probléma ne legyen. A gépeket
el kell rakni az útról. A szabályokat mindenkinek be kell tartani.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A rendeletben  5  ló  szerepel,  pedig  8  lónak  is  olyan
szaga van, mint 5 lónak.
Tóth Andrásné polgármester: Előbb volt ott a ló, mint ahogy a panasztevő oda költözött.
Gál István képviselő: Személyes problémák vezettek ehhez a helyzethez, ami mára
elmérgesedett.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javasolja, hogy a képviselő-testület hívja be az
ügyben érintetteket, hogy kompromisszumot tudjanak kötni egymással. Ő is jár arra, de a
lovak szagát soha nem érzi.
Dorkó Ottóné képviselő: A csirkeüzem károsabb hatású a település környezetére, mint a
lovak.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Sajnos  többen  az  ott  lakók  közül  szóltak  a  lovak
ellen.
Ficzere Gábor képviselő: Az embereknek a másik ember helyzetébe kellene beleélnie magát.
Szerinte a szakhatóság, az ÁNTSZ véleménye a döntő, az a vizsgálata alapján mindent
rendben talált. Szerinte egy hiba van az Oroszéknál, az, hogy a mezőgazdasági gépeket a
közterületen tárolja, azt meg kell szüntetni.
Kerekes József képviselő: Nem a lovakkal van a gond, hanem a sok kóbor kutyával. A lónak
gyógyító hatása van az emberre. Orosszal beszélni kell a problémáról, meg lehet kérni, hogy a
lovaival tegyen valamit a gyermekekért. Az a véleménye, hogy Orosz tisztán tartja a lovait.
Grósz Ilona alpolgármester: Sajnos a legyeket a lovak vonzzák. Valamilyen
kompromisszumos megoldás szükséges.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Lehet, hogy a lovak tisztántartásához más
tisztítószert szükséges alkalmazni, nem a jelenlegit.
Tóth Andrásné polgármester: Az eb tartással is gond van, sajnos sintér nincs, drága
beruházást igényelne a helyzet orvoslása. Aki egyetért az állattartási rendelettel, kéri kéz
felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
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Egercsehi Önkormányzat 4/2007. (V. 29.) rendelete
Az állattartás szabályairól

Egercsehi Önkormányzat elfogadja az állattartás szabályairól szóló
rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3. Napirendi pont: Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi beszámolója

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját. Sajnos a családgondozó egyéb elfoglaltsága miatt nem
tud jelen lenni.
Kerekes József képviselő: Egercsehiben sok gyerek éhezik és az illetékesek nem veszik
észre. A védőnők figyelemmel kísérik a gyermekeket. Vannak emberek, akik a gyermekeket
fosztják ki.
Tóth Andrásné polgármester: A közelmúltban 5 gyermek került ideiglenes beutalásra, mert
az volt a gyanú, hogy éheznek. A Gyámhivatal visszahelyezte őket a családba. Aki egyetért a
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi beszámolójával, kéri kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 36/2007. (V. 29.) határozata
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi beszámolója

Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi
beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző, családgondozó

4. Napirendi pont: Telepeken élők lakhatási, szociális és munkaerő piaci integrációs
programjáról tájékoztató

Tóth Andrásné polgármester: Szúcs Bagólyukban 5 fő fog 10 hónapon át épület karbantartó
tanfolyamot végezni a program keretében. Egercsehi Csókosban pedig 8 család elhelyezését
kell megoldani. Ebből a 8 családból 2 család nem marad a településen. 2 családnak már van
ház. Aki egyetért azzal, hogy a program keretében megvásárolja a pályázati pénzből az
önkormányzat az Egri u. 22. és a Pataksor u. 15. sz. alatti lakásokat, kéri kéz felnyújtással
szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 37/2007. (V. 29.) határozata
Egercsehi, Egri u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja az Egercsehi,
Egri u. 22. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 598.), 900 ezer Ft vételáron. a telepeken,
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telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex
program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 38/2007. (V. 29.) határozata
Egercsehi, Pataksor u. 15. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja az Egercsehi,
Pataksor u. 15. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 585.), 1.200 ezer Ft vételáron, a
telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját
elősegítő komplex program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Tóth Andrásné polgármester: Néhány fiatal kérelemmel fordult az önkormányzathoz, kérik,
hogy az önkormányzat helyiséget biztosítson számukra, mivel diák klubot szeretnének
létrehozni. Jelenleg nincs szabad helyisége az önkormányzatnak, amely a célra alkalmas
lenne, és személy sincs, aki felügyelné a fiatalokat. Az üggyel azonban foglalkozni kell, ki
kell találni valamit, kéri, hogy a képviselő-testület tagjai gondolkozzanak a megoldáson. A
következő dolog, amiről beszélni kell, a falunap.
Surányi László képviselő: A falunap helyszíne nem jó, jobb lenne a falunapot a kertben
tartani és nem a Kultúrháznál.
Ficzere Gábor képviselő: A kert nem alkalmas helyszíne a falunapnak.
Grósz Ilona alpolgármester: Kérdi, hogy mi a feladata a képviselő-testület tagjainak.
Tóth Andrásné polgármester: Ismerteti a falunap programját, elmondja, hogy főzés is lesz,
felajánlások is vannak. A képviselő-testület tagjai kérték, hogy a képviselő-testület látogasson
el Fonyódligetre, az önkormányzat üdülőjébe. Erre sor kerülhet június 25. vagy 26-án. A
mozgókönyvtárral kapcsolatban szükséges elfogadni a szolgáltatási szerződést, mely szerint a
szolgáltatást a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger fogja biztosítani. Az
önkormányzat plusz pénzhez fog jutni. Aki egyetért a szolgáltatási szerződéssel, kéri, kéz
felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Önkormányzat 39/2007. (V. 29.) határozata
Szolgáltatási szerződés könyvtári szolgáltatás megrendelésére

Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárral Eger kötött szolgáltatási szerződést könyvtári szolgáltatás
megrendelésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatási szerződést
írja alá.
A szolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 3 képviselője lemondott, helyükbe a listán következők lépnek. A
Szalontai perben az önkormányzat fellebbezett, mivel I. fokon elutasították az önkormányzat
kérelmét. A mikrotérségben tagintézmény vezetői pályázatokat kell kiírni, mivel Bekölcén az
iskolában, Egercsehiben az óvodában nyugdíjazás miatt üresedett meg a tagintézmény vezetői
szék. Hevesaranyoson pedig összevonták az óvodát és az iskolát. Dr. Chikán Zoltán betegjogi
képviselő keresett meg, hogy bepanaszolja a háziorvosunk magatartását. A háziorvost
meghallgatjuk az ügyben. Az ülés zárt formában folytatódik, mert hatósági ügyben érkezett
kérelem.

Kmf.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

Argyelánné Józsa Györgyi                                                                                    Kerekes József
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)                                        képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


