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Készült: Egercsehi és Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2010. február
3-án 1400 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

Egercsehi Önkormányzat
12/2010. (II. 3.) Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról

Szúcs Önkormányzat
1/2010. (II. 3.) Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pont:

Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetésénak megvitatása
Előterjesztő: Tóth Andrásné Egercsehi polgármester



2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi és Szúcs Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2010. február
3-án 1400 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Egercsehi Önkormányzat
Jelen vannak:
Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Surányiné Józsa Andrea

Távol vannak:
Liktorné Vargyas Marianna képviselő
Pálinkás Jánosné képviselő
Surányi László

Szúcs Önkormányzat
Jelen vannak:
Egyed Zsigmond polgármester
Veréb-Zakar Istvánné alpolgármester
Bóta János képviselő
Gombár Józsefné képviselő
Suha Tamás képviselő

Távol van:
Egyed Zsigmondné képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívott: Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Köszönti a képviselő-testületeket, Egyed
Zsigmond polgármester urat, a tanácskozási joggal megjelent Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző asszonyt, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót. Megállapítom, hogy a két
képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A meghívóban kiküldött napirendi
pont tárgyalását javaslom, Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének 2010. évi
költségvetés megvitatása. Van más javaslat a napirendi pontra?

Egercsehi Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, Szúcs Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyetért a napirendi pontokkal.

Napirend:

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta a
körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról.
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Argyelánné Józsa Györgyi Egercsehi képviselő: A költségvetési létszámkeret is el van írva,
mert itt 8 fő szerepel, és csak 7 fő lehetne a körjegyzőség maximális létszámkerete.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez már módosításra került, 8 fő köztisztviselő van a
körjegyzőségnél. A 8 főben a körjegyző is benne van. Egercsehiben 2 fő pénzügyi, 1 fő
adóügyi, 2 fő igazgatási ügyintéző van, Szúcson pedig 1 fő pénzügyi-adóügyi és 1 fő
igazgatási ügyintéző van. A körjegyzőt is a körjegyzőségnél kell szerepeltetni.
Argyelánné Józsa Györgyi Egercsehi képviselő: Szerintem ez a létszámkeret csak az
alkalmazottakra vonatkozik.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen,  az  SZMSZ-ben  az  alkalmazottak  vannak
felsorolva, de a költségvetésben a 8 főben a körjegyző is.
Gombár Józsefné Szúcs képviselő: A szociális és kegyeleti juttatás mit jelent?
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: A köztisztviselői törvény szerint kötelező
köztisztviselő halálesetére költséget tervezni, amiből a temettetés költségeihez kell hozzá
járulni. Ha ilyen esemény nem történik, akkor ez az összeg nem kerül felhasználásra. Ez
minden évben be van tervezve.
Argyelánné Józsa Györgyi Egercsehi képviselő: A körjegyzőségnél akkor már maximális
létszám van, nem lehet felvenni senkit.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, már nem lehet felvenni senkit, csak az
önkormányzatok jóváhagyásával.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Egercsehi önkormányzata részéről, aki egyetért az
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetéséről szóló
gazdálkodással, amelyben a bevétel és a kiadás 28.703 eFt, a körjegyzőségi költségvetési
létszámkeret 8 fő kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Önkormányzat 12/2010. (II. 3.) határozata
Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról

Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési
gazdálkodásáról határozatát.
A határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Szúcs önkormányzata részéről, aki egyetért az Egercsehi-
Szúcs Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetéséről szóló gazdálkodással,
amelyben  a  bevétel  és  a  kiadás  28.703  eFt,  a  körjegyzőségi  költségvetési  létszámkeret  8  fő
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Szúcs Önkormányzat 1/2010. (II. 3.) határozata
Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról

Szúcs Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2010. évi költségvetési
gazdálkodásáról határozatát.
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A határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének
2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló határozatát a két település elfogadta, és így ez
Egercsehi önkormányzat költségvetésébe ilyen formában beépül. A fogászati ellátásról
mondanám, hogy az ÁNTSZ is igyekszik fogorvost találni, de sajnos nagyon sok helyen nincs
betöltve az állás. Meg volt hirdetve a pályázat, de nem jelentkezett senki.
Suha Tamás Szúcs képviselő: A rendőrről kérdeznék, hogy van e vele valamilyen probléma?
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Szerintem nincs, agilis, dolgozik, végzi a dolgát.
Lehet, hogy van akinek pont ezzel van problémája.
Suha Tamás Szúcs képviselő: Igen, azért kérdeztem, mert a rendőrség naponta jár ki
bagólyukba, mert állítólag valaki aláírást gyűjtött ellene.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Persze, Egercsehiben is hallottunk róla, hogy
aláírást gyűjtöttek ellene.
Suha Tamás Szúcs képviselő: Eljárás indult, mert a rendőrségtől kiküldtek két embert, aki
veszi fel az adatokat.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Kikezdik a rendőrt, amíg az el nem megy, amikor
pedig elment, akkor ki van írva az internetre, és más fórumokra, hogy elzavartam az orvost, az
iskola igazgatót, a rendőrt. Azt zavarja a rendőr, akinek valamilyen ügyletükbe, ügyeikbe
lehet, hogy belelépett, és ez nem tetszik nekik. Nem tudni, hogy kit miért zavar az, hogy
működik a polgárőrség, hogy van rendőr. Segíteni kellene a rendőrt minél jobban. Hallottuk,
hogy mi történt a tegnapi napon Pétervásárán, azért erre oda kell figyelni. Nem tudom, hogy
itt is miért kell előidézni ezt. Amíg nem volt körzeti megbízottunk, addig az volt a baj, mert
ide nem jön senki. Amikor nagy nehezen kikönyörögte az ember, és tudott az állományból
egy főt idehozni, akkor ez a gond.
Suha Tamás Szúcs képviselő: Bagólyukban úgy gyűjtöttek aláírást, hogy azt mondta az
egyik illető, hogy képviselőnek fog indulni, és támogassák. Így szedte össze az aláírást. Ebből
nagy botrány fog lenni.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Igen, amennyiben az aláírást nem úgy gyűjtötték
ahogy kellett volna. Felénk is jelezték, többen telefonáltak, hogy megtévesztő módon íratták
alá velük a papírt. Többen a rendőrség felé is jelezték most már, hogy tekintsék semmisnek az
aláírást. Idős embereknek nem hiszem, hogy nagy baja lenne ezzel a rendőrrel. Idős
embereket erre rávettek, megtévesztettek. Ha egy idős embernek valamilyen problémája van
hová fordul, a rendőrhöz. Eljárást indítottak ebben az ügyben, mert 60 aláírás van a papíron.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Jól  tette  a  képviselő úr,  hogy  felhozta  ezt  a
problémát, mert érdekes dolog lenne, hogy ha a rendőrt ilyen aláírásokkal el lehetne innen
zavarni.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek
maximálisan ki kell állnia a rendőr mellett, hogy ha olyat nem csinált, ami törvénybe ütköző
lenne. Van, akinek nem tetszik a rendőr, de a többségnek tetszik.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Gondolom a rendőr felettesei is megfelelő
komolysággal fogják kezelni ezt az ügyet, nem pedig úgy, ahogy ez innen kiindult.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: A település vezetőit is meg fogják hallgatni, mint
ahogy a korábbi ügyben is meghallgattak minket.
Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Igen, azt ki kell deríteni, hogy ki indította ezt az
egészet, és mi miatt indították.
Suha Tamás Szúcs képviselő: Az a baj, hogy a kisemberek meg vannak ijedve.
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Egyed Zsigmond Szúcs polgármester: Inkább meg vannak ijesztve, mert aki aláíratta a
papírt lehet, hogy megijesztette őket.
Tóth Andrásné Egercsehi polgármester: Megköszöni a képviselő-testületek munkáját, és az
ülést berekeszti.

K.m.f

Tóth Andrásné                Egyed Zsigmond
polgármester                polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita             Hajdu Erika
körjegyző             jegyzőkönyvvezető


