JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 26-án 1500
órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:
41/2007. (VI. 26.) Házigondozó 2006. évi beszámolója
42/2007. (VI. 26.) Gyámügyi munkáról 2006. évi beszámoló
43/2007. (VI. 26.) Szociális Bizottság 2006. évi beszámolója
44/2007. (VI. 26.) Szándéknyilatkozat 9-10. évfolyam beindításáról
45/2007. (VI. 26.) Megbízási szerződés szemétszállításra
46/2007. (VI. 26.) Megbízási szerződése a fonyódligeti üdülőgondnoknak

Rendeletek száma és tárgya:
-

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a házigondozói munkáról
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a gyámügyi munkáról
Előterjesztő: körjegyző
3. Szociális Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Argyelánné Józsa Györgyi a Szociális Bizottság elnöke
4. Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 26-án 1500
órakor tartott ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol vannak: Surányi László 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.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az ülés végén, személyi ügyben zárt ülés elrendelését
kéri, szóban fogja előterjeszteni a zárt ülés napirendjét.
Tóth Andrásné polgármester: Javasolja a napirendi pontok elfogadását, az Argyelánné
Józsa Györgyi képviselő által javasolt módosított formában.
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: Beszámoló a házigondozói munkáról
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a beszámolót a
házigondozói munkáról. A házigondozó jelenleg nem tud részt venni a képviselő-testület
ülésén.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem tartja elegendőnek az egy fő házigondozót. Kérdi, hogy
bővül-e a házigondozói létszám, mivel a gondozást egy fő megfelelő színvonalon nem tudja
biztosítani.
Tóth Andrásné polgármester: Egy gondozóval van tervezve, ő látja el a feladatokat, sokszor
szombaton és vasárnap is. Túlteljesíti a feladatát. A Szociális Bizottság bírálja el a
házigondozásra és az ebédkihordásra irányuló kérelmeket. Be fog indulni kistérségi szinten a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is. Sajnos a pénzhiány miatt nem tud az önkormányzat
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másik szakképzett házigondozót felvenni. A jogszabály szerint 800 főre kell esnie egy
házigondozónak, akinek optimális esetben 6 gondozottat kell ellátnia.
Grósz Ilona alpolgármester: A házigondozás részleges gondozás, mivel a teljes ellátás csak
otthonban biztosítható.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen időközönként vannak az ellátottak
felülvizsgálva, hogy jogosultak- e továbbra is az ellátásra?
Tóth Andrásné polgármester: 2 évente.
Dorkó Ottóné képviselő: Szerinte sok egy embernek a feladat, ugyanaz az ember hordja az
ebédet, aki a gondozottat tisztába teszi.
Kerekes József képviselő: Egy ember kevés erre a feladatra. Ő maga 3 embert gondozott, a
településen ehhez nem kapott segítséget. Egy emberrel a településen a házigondozói feladat
nem megoldott. Nem kellett volna bezárni korábban az idősek klubját a településen. A sok
idős embernek nincs helye intézményben, szegények, nem tudják megfizetni az ellátást. Ilyen
intézményre lenne szükség.
Dorkó Ottóné képviselő: A kisnyugdíjas ember sajnos nem tud bejutni az otthonba, mert
kevés pénze van, vagyona nincs, vagy már a leendő örököseié a vagyona.
Tóth Andrásné polgármester: Az intézmény fenntartás feladata a megyei önkormányzaté.
Bátor ellátta volna a környék rászorulóit, ha megvalósult volna az otthon létesítése.
Gál István képviselő: A helyzeten Egercsehiben az is sokat javít, ha csak a rászorulók veszik
igénybe az ellátást.
Tóth Andrásné polgármester: A rászorultságot a Szociális Bizottság a háziorvossal
együttműködve vizsgálja felül. Javasolja a házigondozói beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 41/2007. (VI. 26.) határozata
Házigondozó 2006. évi beszámolója
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a házigondozó 2006. évi beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, házigondozó
2. Napirendi pont: Gyámügyi munkáról 2006. évi beszámoló
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a 2006. évi
beszámolót a gyámügyi munkáról.
Gál István képviselő: Mit jelent a védelembe vétel?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A védelembe vétel során a kiskorú, a szülő, a gondozó
részére magatartási szabályok kerülnek megállapításra, melyek be nem tartása esetén más
gyermekvédelmi intézkedést lehet elrendelni. A magatartási szabályok betartását a
családgondozó, a gyámügyes ellenőrzi.
Ficzere Gábor képviselő: Ha nem járnak a gyerekek iskolába, mit lehet tenni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az iskola feljelentése alapján a szülőt szabálysértési
felelősség terhelheti. Gyámügyi intézkedés lehet a védelembe vétel, végső esetben a családból
való kiemelése a gyermeknek.
Kerekes József képviselő: Néhány családnál a településen szegénység, éhség van. Sokszor
legelnek a gyerekek a határban, olyan is van, hogy a szülők küldik lopni őket. Mindent
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elloptak a kertjéből. Sajnos ezek a családok paraziták kezébe kerülnek, akik elpusztítják őket,
szülőket, gyerekeket egyaránt. Előbb enni kell a gyereknek, csak azután tud elmenni az
iskolába.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi a szabálysértési retorzió?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Figyelmeztetés, pénzbírság.
Dorkó Ottóné képviselő: Gondolkodni kellene a nyári napközi beindításáról.
Tóth Andrásné polgármester: A nyári napközi esetében az összes költség az
önkormányzatot terheli. Nyári étkeztetésre egyébként az önkormányzat 108 gyerekre kapott
1.134 ezer Ft-ot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az Újtelepen panasz van a konyhára, mivel olyan
gyerekek nem kaptak ebédet, akik fizetnének érte.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A probléma már megoldódott.
Gál István képviselő: Javasolja, hogy a gyerekek az élelmiszert a napköziben kapják meg
naponta. Így a szülők nem tudják eladni az ennivalót.
Tóth Andrásné polgármester: A napközi nyáron zárva van.
Kerekes József képviselő: Javasolja, hogy a gyerekeknek ne egyszerre legyen odaadva az
élelmiszer.
Ficzere Gábor képviselő: Most a hanyag szülők helyett a képviselő-testület tagjai
gondolkodnak.
Kerekes József képviselő: A paraziták ellen tenni kell valamit.
Ficzere Gábor képviselő: Az áldozatok is hibásak.
Tóth Andrásné polgármester: Feljelentést kell tenni, amennyiben a képviselő-testület tagjai
jogszabályba ütköző dolgot tapasztalnak. Javasolja a gyámügyi beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 42/2007. (VI. 26.) határozata
Gyámügyi munkáról 2006. évi beszámoló
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2006. évi gyámügyi munkáról szóló
beszámolót..
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző, gyámügyi ügyintéző
3. Napirendi pont: Szociális Bizottság beszámolója
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Szociális
Bizottság 2006. évi beszámolóját. Javasolja elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 43/2007. (VI. 26.) határozata
Szociális Bizottság 2006. évi beszámolója
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Szociális Bizottság 2006. évi
beszámolóját.
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A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Szociális Bizottság elnöke
4. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását abban az
ügyben, hogy Egercsehiben az általános iskolában elinduljon-e a 9-10. osztály. A mátrafüredi
Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium
középiskolával lehetne megállapodást kötni arról, hogy Egercsehiben szakiskolai képzés
induljon, szakképzés valósuljon meg.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Személy szerint jónak tartja az elképzelést, a
tantestület is így vélekedik az általános iskolában.
Grósz Ilona alpolgármester: Pénzt hoz, jónak tartja az elképzelést.
Tóth Andrásné polgármester: A jelenlegi tanárok is taníthatnak, az iskola jövője meg lenne
alapozva. Fel kell mérni az igényeket a környező településeken is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jónak tartja az elképzelést.
Dorkó Ottóné képviselő: Javasolja előbb felmérni, hogy van-e rá igény.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az intézménynek olyan igazgatóra és helyettesre
van szüksége, akik szívvel-lélekkel ezen dolgoznak. Véleménye, hogy a szomszédos
községekkel együtt meg lenne 2 osztály. A jövő amúgy is a körzetesítés.
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskolát népszerűsíteni kell, nyíltnapot kell szervezni.
Dorkó Ottóné képviselő: Elgondolkodtató, hogy az iskolában 80-al kevesebb a
gyermeklétszám.
Kerekes József képviselő: Az iskola vezetése válságban van, sok gyereket elvisznek az
iskolából. Az iskola mélyre süllyedt. Mutatják ezt a középiskolai visszajelzések is. Mi az oka?
Tóth Andrásné polgármester: A gyermeklétszám az iskolában 180-ról 150-re csökkent. 80
fős csökkenés nincs. A gyerekeket Egerbe viszik sokan iskolába, legtöbbször azok, akik
maguk is ott dolgoznak. Az is biztos, hogy az iskola vezetésén és kollektíváján is sok múlik.
Ficzere Gábor képviselő: A dolgok akkor működnek, ha jó gazda kezébe kerülnek. Úgy
gondolja, hogy csak a tehetséges gyerekeket kellene elvinni Egerbe. A gyermeklétszám
csökkenésével kapcsolatban felvetődik mind a szülő, mind a tanárok felelőssége.
Grósz Ilona alpolgármester: Legtöbbször azok a szülők viszik el a gyerekeiket az Egercsehi
iskolából Egerbe, akik Egerben dolgoznak.
Dorkó Ottóné képviselő: Úgy gondolja, hogy a tehetséges gyerekeket itt kellene tartani.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egercsehiben az iskolában differenciált oktatás van,
tehetséggondozás és felzárkóztatás. Egerben több lehetőség van ugyan, de helyben sok
minden van, csak az a probléma, hogy nincs eléggé propagálva. A vezetéssel van probléma.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javasolja, hogy 9-10. osztály jöjjön Egercsehibe.
Tóth Andrásné polgármester: Javasolja a szándéknyilatkozat elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.
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Egercsehi Önkormányzat 44/2007. (VI. 26.) határozata
Szándéknyilatkozat 9-10. évfolyam beindításáról
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Egercsehi Mikrotérségi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában beinduljon a 9-10. szakképző
évfolyam.
A cél megvalósítása érdekében megállapodást kíván kötni a mátrafüredi
Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és
Kollégiummal.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A szemétszállításra kötött szerződés lejárt, ezért annak
meghosszabbítása szükséges.
Dorkó Ottóné képviselő: Kérdi, hogy a szemétszállítás Sulyok Zsolt munkája rovására mente?
Tóth Andrásné polgármester: Nem.
Dorkó Ottóné képviselő: Kérdi, hogy havonta ez a szemétszállítás mennyibe kerül?
Tóth Andrásné polgármester: 75 ezer Ft, 60 ezer Ft a megbízási díj, 15 ezer Ft az
üzemanyag. A legjobb az lenne, ha az önkormányzat tudna venni járművet, amivel a
szemétszállítás megoldható, a gépet másra is lehetne használni. Sajnos a szemétszállításra
továbbra is szükség van.
Punka Sándor képviselő: Gondolni kell arra is, hogy baleset is történhet. Ha a jármű papírjai
rendben vannak, akkor 3 hónapra támogatja meghosszabbítani a szerződést.
Kerekes József képviselő: A munka és a maszek munka összekeveredik a Sulyok Zsoltnál.
Dorkó Ottóné képviselő: Le kell ellenőrizni, hogy a járműnek minden papírja rendben van-e.
Ficzere Gábor képviselő: Sulyok Zsolt megosztó személy, van aki kedveli és van aki nem
kedveli. Javasolja a szerződés 3 hónappal való meghosszabbítását.
Gál István képviselő: A munkát utólag fizesse az önkormányzat. Az a véleménye, hogy
sokat maszekol Sulyok Zsolt.
Tóth Andrásné polgármester: Javasolja a szerződés 3 hónappal való meghosszabbítását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodás és 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 45/2007. (VI. 26.) határozata
Megbízási szerződés szemétszállításra
Egercsehi Önkormányzat megbízási szerződést köt a község közterületeiről
összegyűjtött szemét elszállításra. A megbízási szerződés időtartama 3
hónap, a megbízási díj havonta nettó 60 ezer Ft. Megbízott Sulyok Zsolt
3341 Egercsehi, Csákány u. 3.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja
alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Véradásra kerül sor július 11-én, 13.00-17.00 órakor. Kéri a
képviselő-testület tagjait, hogy szervezzék a véradást. Július és augusztus hónapban a
fonyódligeti üdülőben gondnokra van szükség. Stoff Istvánné minimálbérért lesz megbízva a
teendőkkel.
Dorkó Ottóné képviselő: Az a véleménye, hogy pályáztatni kellett volna. Kérdi, hogy meg
lettek-e többen keresve ez ügyben?
Tóth Andrásné polgármester: Többen meg lettek keresve ez ügyben, de olyan nem volt, aki
a feladatot vállalta volna.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nyáron használni kell az üdülőt, hirdetményt is ki
kell tenni arról, hogy van lehetőség üdülni. Gondnok is szükséges az üdülőben.
Tóth Andrásné polgármester: Javasolja elfogadni a 2 hónapi gondnoki megbízását Stoff
Istvánnénak, minimálbérért.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 46/2007. (VI. 26.) határozata
Megbízási szerződése a fonyódligeti üdülőgondnoknak
Egercsehi Önkormányzat elfogadja Stoff Istvánné 3341 Egercsehi, Csákány
u. 13. sz. alatti lakos fonyódligeti üdülőgondnoki megbízását, 2007. július és
augusztus hónapra, havi 65.500 Ft megbízási díjért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja
alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskola mögötti épületet javasolja rendbe tenni és a
gyerekeknek odaadni használatra. A Polimer előtt az árkot gyomtalanítani szükséges. Az
Iskola úton sajnos pénzhiány miatt a közvilágítás bővítés nem valósulhat meg.
Dorkó Ottóné képviselő: Javasolja, hogy az Ifiház bérleti szerződését ne hosszabbítsa meg
az önkormányzat, az lejár december 31-én. Azt kell a gyerekeknek odaadni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A gyerekeknek a Kultúrházban javasol helyiséget
biztosítani.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egyetért az előtte szólóval.
Tóth Andrásné polgármester: A Kultúrházban a fiatalok mellett felügyeletet kell biztosítani.
Grósz Ilona alpolgármester: Javasolja, hogy a gyerekek klubja az Ifiház pincéjében
működjön. Legyen kompromisszum, a bérleti jog jogosultja működtesse.
Punka Sándor képviselő: Az Ifiház pincéje vizes, az nem alkalmas a gyerekeknek. Kéri,
hogy az iskola udvarán az önkormányzat vágassa le a füvet.
Gál István képviselő: A patak tisztítását nem lehet tovább húzni. A hídnál már be is omlott.
A lótartással kapcsolatban kéri válaszolni Beraxáné beadványára. Kéri, hogy nyújtsanak
segítséget Tengely Lászlónak, mivel 3 hónap múlva lejár az ápolási díja, a Munkaügyi
Központba be kell mennie. Az óvodánál a rácsot ki kell tisztítani.
Grósz Ilona alpolgármester: A fodrász előtt a járda eltörött, balesetveszélyes.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda alapító okirata szerint a tagintézmény vezetői pályázatok ki lettek írva, az
intézményvezetőnek az adott önkormányzat képviselő-testületének véleményét ki kell kérnie
a döntése előtt. A szennyvíz tisztító büdös. Az iskola karbantartás augusztusban időszerű lesz.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ég a szeméttelep. A leltárkészítés folyik-e?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen.
Kerekes József képviselő: A közhasznú munkások körmére kell nézni, a füvet folyamatosan
vágni kell. A jegyzőkönyvet nem írja alá, mert cenzúra van. A képviselő-testület ülését
egyenesben kell sugározni a lakosságnak, a kábeltelevízióban.
Ficzere Gábor képviselő: Szavazni kell arról, hogy az ülés egyenesben menjen ki.
Gál István képviselő: Rossz a hangminősége a felvételeknek.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületi ülés zárt formában folytatódik.
Kmf.
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