JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 1400
órakor tartott alakuló ülésén, a hivatalban
Határozatok száma és tárgya:
95/2010. (X. 13.) Polgármesteri programjról 2010-2014.
96/2010. (X. 13.) Polgármester illetményéről
97/2010. (X. 13.) Polgármester költségátalányáról
98/2010. (X. 13.) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság megválasztásáról
99/2010. (X. 13.) Alpolgármester megválasztásáról
100/2010. (X. 13.) Alpolgármester tiszteletdíjáról
101/2010. (X. 13.) Szociális Bizottság megválasztásáról
102/2010. (X. 13.) Pénzügyi Bizottság megválasztásáról
103/2010. (X. 13.) Ügyrendi kérdésekről
104/2010. (X. 13.) Adósságrendezési eljárásról
105/2010. (X. 13.) Közbeszerzési tervről 2010.
106/2010. (X. 13.) Állategészségügyről
107/2010. (X. 13.) Általános Iskola villanyhálózatának felméréséről
108/2010. (X. 13.) Fürdő épületének megvásárlásáról
Rendeletek száma és tárgya:
7/2010. (X. 13.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról
8/2010. (X. 13.) A települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet
módosításáról
9/2010. (X. 13.) Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
10/2010. (X. 13.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról
Napirendi pontok:
1. Ünnepélyes megnyitó, az Egercsehi Községi Választási Bizottság elnöke
tájékoztatást ad a választás eredményéről, átadja a megbízó leveleket a
polgármesternek és a képviselőknek
Előterjesztők: Ökrös Imre korelnök
Kormos Lászlóné HVB elnök
2. A képviselők és a polgármester eskütétele
Esküvevő: Kormos Lászlóné HVB elnök
3. A polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: polgármester
4. A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
Előterjesztő: Ökrös Imre korelnök
5. Szervezeti és működési szabályzat módosítása
Előterjesztő: polgármester
6. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: polgármester
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7. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele
Előterjesztő: polgármester
8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: polgármester
9. Szociális Bizottság és Pénzügyi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: polgármester
10. Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 1400
órakor tartott alakuló ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Meghívott: Kormos Lászlóné HVB elnök
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó
1. Napirendi pont:
Ökrös Imre korelnök: Tisztelt képviselő-testületet. A napirendi pontok alapján megkezdjük
a mai ülést. A választópolgárok akaratából kerültünk a képviselői székbe, és úgy gondolom,
hogy a jelenlévők mindegyike szeretné becsülettel és jól elvégezni a rá váró feladatokat.
Megállapítom, hogy a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van, így a képviselő-testületi ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficzere Gábor és Grósz Ilona képviselőket
javaslom megválasztani. Aki egyetért Ficzere Gábor és Grósz Ilona képviselők személyével
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficzere Gábor és Grósz Ilona képviselőket.
Ökrös Imre korelnök: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Kormos Lászlónét,
hogy tartsa meg tájékoztatását a választás eredményéről, és adja át a megbízó leveleket a
polgármesternek és a képviselőknek.
Kormos Lászlóné HVB elnök: Tisztelt képviselő-testület. Az Egercsehi Község Helyi
Választási Bizottsága nevében 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választásokról az
alábbi tájékoztatást terjesztem a képviselő-testület elé. Egercsehi községben a választást a
szavazatszámláló bizottságok bonyolították le. A Helyi Választási Bizottság az eredményeket
összesítette. Egercsehiben 3 szavazókör és egy kisebbségi szavazókör van. A 3 szavazókörben
az alábbi szavazólapok lettek kiadva: polgármester választáshoz, települési képviselő
választáshoz és megyei közgyűlés tagjainak választásához. A kisebbségi szavazókörben az
alábbi szavazólapok lettek kiadva: kisebbségi képviselők választásához. A választók
névjegyzékébe a szavazást megelőző nap 16 óráig felvettek száma 1.184 fő. A választás
napján felvettek száma 1 fő. A szavazás napján a névjegyzékből törölve senki nem lett. Így a
névjegyzékben lévő összes szavazópolgárok száma 1.185 fő. A cigány kisebbségi
névjegyzékben 43 fő szerepelt. Később felvett, törölt nem volt. A szavazás 2010. október 3-án
reggel 6 órakor mind a 4 szavazókörben megkezdődött, ahol a szavazatszámláló bizottság
tagjai jelen voltak, az ő jelenlétükben történt a szavazás. Minden szavazó a fentiekben
felsorolt szavazólapokat megkapta. Tájékoztatták a szavazáson megjelenteket a szavazás
módjáról valamint arról, hogyan kell érvényesen szavazni. 5 jelölt indult a polgármester
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választáson: Balázs György független, aki 50 szavazatot, Diószegi Annamária független, aki 5
szavazatot, Dorkó Ottó független, aki 282 szavazatot, Puskás András független, aki 92
szavazatot, Tóth Andrásné Munkáspárt 2006., aki 311 szavazatot kapott. A szavazáson részt
vett 755 szavazópolgár, akik közül 15-en érvénytelen szavazatot adtak le. Érvényes
szavazatok száma 740 volt, hiányzó szavazólap nem volt. A legtöbb szavazat döntötte el,
hogy ki lesz a polgármester. Önkormányzati képviselőnek 30 jelöl indult. A település
lakosságának a száma határozza meg, hogy hány képviselőt kell választani. Egercsehi
vonatkozásában ez a szám 6 fő. A képviselő választáson 755 választó vett részt, 15
szavazólap érvénytelen volt. Az érvényes szavazólapok száma 740 volt, melyen 3.488
érvényes szavazat volt. A legtöbb szavazatot elért képviselők lettek megválasztva. A 6.
mandátum elnyerésénél szavazategyenlőség alakult ki, a Helyi Választási Bizottság
sorsolással döntött el a 6. mandátumot elnyerő képviselő sorsáról. Megválasztott képviselők
az alábbiak szerint alakultak: Grósz Ilona független 288 szavazattal, Beraxa Krisztina
független 276 szavazattal, Ficzere Gábor független 266 szavazattal, Gál István független 245
szavazattal, Ökrös Imre független 177 szavazattal, és a sorsoláson kihúzott Puskás András
176 szavazattal. Ismerteti a többi szavazatot kapott képviselő nevét és szavazatszámát. A
cigány kisebbségi képviselők választására 43 fő kérte a felvételét a névjegyzékbe. Ennyi fő
vallotta magát a településen cigány kisebbségnek. Akinek a neve nem szerepel a
névjegyzéken az nem adhatta le a szavazatát. A névjegyzékben 43 szavazó közül 13 fő
szavazott. Érvényes szavazólap 13 darab volt, érvénytelen szavazólap nem volt. Az érvényes
szavazatok száma 43 darab. A névjegyzéken szereplők közül 4 főre lehet szavazni.
Kisebbségi képviselőnek lett megválasztva Lakatos Imréné Lungo Drom 13 szavazattal,
Gáspár Dóra Lungo Drom 10 szavazattal, Puskás Lászlóné Lungo Drom 10 szavazattal,
Pusomi József Lungo Drom 10 szavazattal. A Heves Megyei Közgyűlés tagjaira a pártok
színeiben lehetett szavazatokat leadni. A szavazáson 755 választópolgár vett részt, 1
szavazólap hiányzott. Az érvénytelen szavazólapok száma 41 darab volt, érvényes szavazatok
száma 714 volt. Három párt képviseletében indultak a jelöltek. A legtöbb szavazatot a
FIDESZ-KDNP 390 szavazattal kapta. Az MSZP 210 szavazatot, a Jobbik 114 szavazatot
kapott. A Heves Megyei Önkormányzat közgyűlésére leadott szavazatok eredményét
továbbítottuk, az eredményt megyei szinten összesítették. Az október 3-i önkormányzati
választás eredményes volt. Semmiféle törvénysértés nem volt. A szavazás rendben folyt le. A
szavazókörök zárására 19 órakor került sor. Ezután történt meg az eredmény összesítése, majd
beszállítása a bélapátfalvai önkormányzatba. A Helyi Választási Bizottság és annak tagjai
nevében a megválasztott polgármesternek, a település képviselőinek gratulálok, eredményes
munkát kívánok mindenkinek, munkájukhoz erőt, egészséget és sok türelmet, kitartást
kívánok. Átadja a megbízó leveleket. Kérem, hogy az eskütételhez a képviselők álljanak fel.
2. Napirendi pont:
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői az alábbi szövegű
esküt teszik le, majd aláírják és átveszik az esküokmányukat:
„Én, ……………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő
feladataimat Egercsehi község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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Egercsehi Községi Önkormányzat polgármestere az alábbi szövegű esküt teszi le, majd
aláírja és átveszi az esküokmányát:
„Én, Tóth Andrásné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Egercsehi
község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Ökrös Imre képviselő: A meghívóban szereplő naprendi pontokat javaslom megtárgyalni.
Van más javaslat? Aki egyetért a napirendi pontokkal kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.
3. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: A polgármesteri program a 2010 és 2014 közötti időszakot
meghatározó célokról és feladatokról szól. Ismerteti a programot.
Ökrös Imre képviselő: A képviselők részéről van észrevétel, javaslat a polgármester asszony
programjához kapcsolódóan? Aki egyetért a polgármester programjával kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Polgármesteri programról 2010-2014.

Képviselő-testületének

95/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri
programot, mely a 2010-2014. közötti időszakot meghatározó célokat és feladatokat
tartalmazza.
A program a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4. Napirendi pont:
Ökrös Imre képviselő: A következő napirendi pont a polgármester illetményének és
költségtérítésének tárgyalása. Ismerteti az előterjesztéseket. Kérem a határozati javaslatok
elfogadását.
Beraxa Krisztina képviselő: Gratulálok a képviselő társaimnak, hogy egy közösségben
fogunk dolgozni. Én már nagyon várom a munkát. Tisztelt képviselő társak, tisztelt
polgármester asszony és tisztelt jegyző asszony. Javaslatomat a polgármester asszony felé
intézném. Én azt értem, hogy a megválasztását megelőző polgármesteri illetmény összegénél
nem lehet kevesebb a bére, mert a törvény így rendelkezik, de a törvény azt nem zárja ki,
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hogy a polgármester a saját fizetésével másképp rendelkezzen, és ne ajánlja fel, hogy a 10-es
szorzó helyett 8,5-ös szorzóval kapja az illetményét. Én készítettem egy táblázatot, ami
tartalmazza 4 éves ciklusra lebontva azt, hogy mennyi az a pénzmaradvány, amit ezen az
illetményen lehet spórolni. Ezt odaadnám a képviselő társaimnak is. Nagyon helyesen a
polgármester asszony az előbb a programjában azt mondta, hogy új alapokra helyezi a
fejlődést, fejlesztést, és ezt az önkormányzat gazdasági és pénzügyi stabilitásának a
megteremtésével kívánja elérni. Úgy gondolom a polgármester asszony élen járna azzal, hogy
ha a lakosság felé ezt a gesztust megtenné. Ahogy látható a táblázatban a 386.500 Ft helyett
328.525 Ft-os bér úgy gondolom egy nagyon tisztességes fizetés a helyi viszonylatban. A
költségtérítésénél is lehet látni, hogy a 77.300 Ft helyett 65.705 Ft lenne az alacsonyabb
összeg. Mások ennyi fizetésből élnek. Azt gondolom, hogy csak költségtérítésre 65.705 Ft-ot
felvenni egy nagyon korrekt, és tisztességes dolog, helyi viszonylatban. Azt lehet látni, hogy
az összes megtakarítás a 4 éves ciklus alatt közel 3,5 millió Ft. Ha valóban nehéz gazdasági
helyzetben van az önkormányzat, és minden fillér számít, akkor a polgármester asszonynak
marad még mindig egy olyan jövedelme, ami helyi viszonylatban még mindig egy korrekt és
tisztességes fizetés. Ez egy javaslat, a polgármester asszony fogja eldönteni saját maga, hogy
mit dönt ez ügyben. Ez egy észrevétel volt részemről, de úgy gondolom érdemes lenne
megfontolni.
Tóth Andrásné polgármester: Az előterjesztésben is szerepelt, hogy 2010. februárjától én
költségátalányt nem veszek fel, csak a fizetésemből fedezem az önkormányzatra fordított
reprezentációs és egyéb más költséget. Ilyet én még polgármestertől nem hallottam, hogy ezt
megtették volna. A polgármesterek minden olyan költségeiket kifizettetik az önkormányzattal,
amelyek a polgármesteri tisztség betöltéséhez kell, illetve azzal együtt jár. Nem hiszem, hogy
ezt fel kellene ajánlanom. Én is tudom, és a képviselők is tudták, hogy ezt kifizetni nem
tudtuk. Se az alpolgármester asszony, se a képviselők, se én nem vettünk fel az utóbbi időben
külön juttatást. Az illetményem bruttó összegben értendő, és ha ebből az összegből kell
minden költséget állnom, az helyi viszonylatban sem magas összeg. A költségátalány
megállapítása egy folyamat része, mint ahogy a képviselői tiszteletdíjak is azok, és ha nem
lesz rá lehetőség, akkor ezután sem fogjuk kifizetni. A költségátalány is bruttó összegű,
járulékot kell utána fizetni. Eddig is tisztességesen végeztem a munkámat, azt vettem fel, ami
megilletett. A lakossági rendezvényeket, szervezeteket ebből tudom támogatni. Az egész
település majdnem egy személyi felelősségét én vállalom, és talán egy polgármesternek azt a
szintet is meg kell teremtenie, amivel ezt a feladatot el tudja látni. Nekem az előző ciklusban
sem változott a bérem, amikor nekem megállapították a 10-es szorzót, én azóta ezen nem
módosítattam, ugyan ezzel a fizetéssel dolgozom. Mindenki tudja a saját fizetéséből, hogy
évek alatt már nem ugyan annyit ér. A pénzügyi stabilitásra megvannak a különböző tervek,
azt az én bérem nem befolyásolja.
Beraxa Krisztina képviselő: Ezeket az elmaradt tiszteletdíjakat visszamenőleg megkapják a
képviselők?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ők ezt már nem kapják meg. Október 3-tól indul az új
ciklus, innentől vehetik fel a tiszteletdíjat.
Ökrös Imre képviselő: Ezen az illetményen lehetne emelni is, javaslom a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a 10-es szorzót és a költségátalányt, amit a korábbi ciklusban is
kapott. Ha most sem veszi fel a költségátalányt, akkor tulajdonképpen ennyivel csökken a
juttatása. Általában mindenhol évente van fizetéskorrekció, szerintem ez egy méltányos
összeg. Aki egyetért a polgármester illetményével kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

7
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Polgármester illetményéről

Képviselő-testületének

96/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 3. § (1)-(2) bekezdései, 4/A. § (3) bekezdése és a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdése alapján, Tóth Andrásné főállású polgármester
illetményét 2010. október 3-ától havi 386.500 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
Ökrös Imre képviselő:
kézfelnyújtással szavazzon.

Aki

egyetért

a

polgármester

költségátalányával

kérem

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Polgármester költségátalányáról

Képviselő-testületének

97/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 18. § (2) bekezdése alapján, Tóth Andrásné főállású polgármester költségátalányát
2010. október 3-ától havi 77.300 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
Ökrös Imre képviselő: Felkérem a polgármester asszonyt a képviselő-testületi ülés
vezetésére.
5. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a szervezeti és működési
szabályzat módosítása. Írásban megkapták a képviselők az előterjesztést. 4/2005. (II. 22.)
rendelet szól az SZMSZ-ről. Ezt azért kell módosítani, mert a képviselő-testület létszámában
változás történt, illetve a kisebbségi önkormányzattal kiegészítésre került. Bővült az ülésre
meghívandók listája, és a civil szervezetek köre. Valamint meghatározták, hogy a
megválasztott képviselők közül az ülésen 4 főnek jelen kell lennie ahhoz, hogy az ülés
határozatképes legyen. Rendelkezik a minősített többségről, amelyhez a megválasztott
képviselők több mint felének – legalább négy képviselőnek – egybehangzó szavazata
szükséges. Tovább rendelkezik a zárt ülésről, a képviselők kizárásáról, a titkos szavazás
lebonyolításáról, amelyről az ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó
bizottság gondoskodik. Ennek a bizottságnak – mivel új képviselő-testület van – a
megválasztásának meg kell történnie. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a
kormány által kijelölt szerveknek, ami a Közigazgatási Hivatal. Itt történt módosítás, a
Regionális Közigazgatási Hivatal helyett a Heves Megyei Közigazgatási Hivatalnak kell
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megküldeni a jegyzőkönyveket. A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy milyen
bizottságokat hoz létre. Ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó
bizottság, szociális- és pénzügyi bizottság van, amelyek 3 tagból állnak. Javasoljuk az oktatási
bizottság megszüntetését. Az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza a képviselők névsorát és a
polgármester nevét. Ezek a módosító indítványok.
Beraxa Krisztina képviselő: Nekem lenne az előterjesztéshez észrevételem. A 22. § szerint a
képviselő-testület üléseire a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláján történik,
illetve a helyi televízióban kerül közlésre. Én végeztem egy kisebbfajta felmérést, az
eredményről diagrammot még nem tudok mutatni. A kérdőíven elég sok mindent kérdeztem
az egyik az volt, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyekkel nincsenek megelégedve.
Sokan mondták, hogy az önkormányzati testületi munka, információ hiány a képviselői
kezdeményezésekről és határozatokról. Ezen javítani kellene, és sokkal jobban kellene
kommunikálnunk az emberekkel. Lehetne havi kétszeri testületi ülés, és negyedévente
falugyűlés. Sok mindent lehetne még szorgalmazni, pont azért, hogy az emberekkel sokkal
gyakoribb legyen a kapcsolatunk. Ha megadták nekünk azt a bizalmat, hogy mi legyünk itt, és
döntéseket hozzunk, akkor úgy gondolom az a legkevesebb, hogy ha őket – ha nem is
naprakészen – de igyekszünk minél gyakrabban tájékoztatni. Tehát a meghívó kifüggesztésére
javaslom, mivel a hivatal 5 órakor bezár, később már nem tudnak bejönni az emberek, hogy
egy-egy meghívót a faluban, a bolt elé, a buszmegállóba, és az alsó bolt elé helyezzünk ki. Ez
nem jár plusz költséggel. Javaslom, hogy ezt tegyük bele az SZMSZ-be mindenféleképpen. A
helyi televízióban történő közlés nem működik, mert nekünk nincs ilyenünk. A rubicom
hálózatán mennyibe kerül a meghívó megjelentetése?
Tóth Andrásné polgármester: Ingyenes, a TV3-nál minden csütörtökön 15 óráig kell
bejelenteni azt, ami a következő héten hétfőn meg fog jelenni.
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor azt is megtehetjük, hogy oda beírjuk ezt. A 71. § 2.
bekezdése korábbi SZMSZ-ben úgy szerepelt, hogy a bizottság 3 tagból áll, és a bizottság a
tagjai közül elnököt választ, a módosított SZMSZ-ben pedig csak az van, hogy a bizottság 3
tagból áll. Úgy gondolom, hogy a bizottság egy 3 tagú, felnőtt, értelmes társaság, ki tudja
maguk közül választani, hogy ki legyen az elnöke, és bízzuk a bizottság tagjaira, hogy ők
döntsék ezt el. Ha ezt sem tudjuk megtenni, akkor nem tudom, hogy alapvetően mennyi
keresnivalónk van itt? Ha megmondják, hogy 3 ember közül ki legyen az elnökünk. A
bizottságoknál már el van döntve, hogy ki lesz az elnök, és kik lesznek a tagok.
Megszeretném kérdezni, hogy milyen szakmai megalapozottsága volt ezeknek az
ajánlásoknak, hogy például Gál István képviselő úr lett a pénzügyi bizottság elnöke. Nem
tudom, hogy a szakmai hozzáértése megvan-e, hogy a pénzügyi bizottság elnöke legyen.
Nyilván ez egy sarkalatos pont, hogy olyanoknak kell vezetni. Tudom, hogy tanácskozási
joggal részt vehetek mindegyik ülésen, és részt is fogok venni. Nagyon sok tervem van még,
hogy milyen dokumentációkat szeretnék bekérni. Azt szeretném hallani, hogy ezek a
javaslatok hogy születtek meg? Ezekben a bizottságokban ki miért kapta azt a titulust?
Javaslom, hogy az SZMSZ-ben az maradjon benne, hogy a bizottság 3 tagból áll, és a tagok
maguk közül választanak elnököt. A 2. számú mellékletben van egy kimutatás a költségvetés
végrehajtására szolgáló számlaszámokról, ezzel kapcsolatban a későbbiekben még lenne
kérdésem.
Tóth Andrásné polgármester: A 22. §-ra válaszolnék elsőként. Javaslom, hogy az SZMSZben a szövegezés úgy módosuljon, hogy a meghívó kifüggesztése az önkormányzat
hirdetőtábláira szöveg kerüljön be. Külön ne részletezzük, hogy melyik táblákra függesszük
ki. A helyi televízióban a közlést meg lehet tenni. Azokat az üléseket, amelyeket konkrétan
tudunk, tehát a rendes üléseket. Ezekből az ülésekből törvény alapján 6-ot kötelező tartani egy
évben, a többi a képviselőkön múlik. Eddig minden munkatervben elfogadtuk, hogy a július
kivételével minden hónapban van egy rendes ülés. Nálunk a rendkívüli ülések meghaladták a
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rendes ülések számát. Úgy gondolom így nem sérült meg sem a lakosság érdeke, sem a
képviselőké amiatt, hogy nem tudták elmondani azt, hogy mit kívánnak tenni. A képviselőtestület állandó bizottságainál a tagság összetétele az én javaslatom volt, amely azon alapul,
hogy az elmúlt 4 évben meglett, felnőtt emberek nem tudtak 3 tagból sem bizottsági elnököt
választani. Nem működtek a bizottságok. 2002-2006. között működtek. Az SZMSZ-ben is az
volt benne, hogy a bizottságot és az elnököt a képviselő-testület választja. Amikor ez így volt
az SZMSZ-ben működtek a bizottságok. Amikor az került bele az SZMSZ-be, hogy a
bizottság 3 tagból áll, akik közül a bizottság elnököt választ, innentől nem működtek csak
azok a bizottságok, amelyek kötelezőek, illetve hatósági munkát végeztek mint például a
szociális bizottság. Amelyik a lakosság által benyújtott kérelmekre köteles volt 30 napon belül
válaszolni, döntést hozni. Javaslatot azért tettem erre, mert akkor amikor a képviselő-testület
összeállt úgy gondoltam, azok a képviselők, akik régóta képviselők, benne vannak, csinálják
ezeket a dolgokat biztos, hogy valamilyen módon értenek is azokhoz, illetve valamilyen
kapcsolatuk kialakult az önkormányzat dolgozóival és nem kérdőjelezik meg sem a
tisztességét, sem azt, hogy a munkájukat tisztességesen végzik, és semmilyen olyan dolgot
nem kívánnak tenni, ami törvénysértő. Ezért született meg ez a javaslat. Döntsön a képviselőtestület, és kötelezze arra a bizottságokat, hogy dolgozzanak. Ezért is mondtam azt, hogy
teljesen más alapokra kell helyezni a működést, és ezek a bizottságok vállaljanak át
feladatokat az ügyek előkészítésében, az előterjesztéseknél ott legyenek, mondják el a
véleményüket. Tehát a javaslatot én tettem. Ezt a képviselő-testületnek nem kell elfogadnia,
csak egy javaslatot kaptak a képviselők. A véleményeket lehet ütköztetni. Nem szoktam ezek
elől kitérni. Viszont szeretném, hogy ha valaki bármilyen feladatot elvállal, részt vesz a
bizottságban, akkor azt megfelelően végezze. Most tényleg kemény időszak jön, és nagyon
sokat kell dolgoznunk.
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor most benne marad az SZMSZ-ben az, hogy a bizottság
elnököt választ vagy sem?
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő asszony egy módosító indítványt tett, amit fel
kell tenni szavazásra. Először a módosító indítvány kerül megszavazásra. Amennyiben elveti
a képviselő-testület, akkor az eredeti javaslat marad. A hivatal fél 8-tól 16 óráig tart nyitva. A
javaslat szerint a település hirdetőtábláin kifüggesztésre kerülnének a meghívók, illetve a
kábel televízóban a rendes üléseket tudjuk majd megjelentetni, a rendkívüli ülések csak a
hirdetőtáblán kerülnek elhelyezésre. Valamint javaslat volt még, hogy a bizottság 3 tagból áll,
akik közül a bizottság elnököt választ. Van más javaslata a képviselő-testületnek az SZMSZszel kapcsolatban? Amennyiben nincs, a két módosító indítványt teszem fel elsőnek
szavazásra. Aki egyetért a tájékoztatás formáival, a meghívó kifüggesztésével az
önkormányzat hirdetőtábláira, és a helyi televízióban történő megjelentetésével kérem
kézfelnyújtással szavazzon. A 71. § alapján a képviselő-testület feladatainak eredményes
ellátása érdekében állandó bizottságokat hoz létre, amely bizottságok 3 tagból állnak, akik
közül a bizottság elnököt választ. Ez a másik módosító indítvány. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Az SZMSZ eredeti módosító indítványa kiküldésre került.
Ismertetem az SZMSZ 1 számú mellékletét. A képviselő létszám 7 fő, ez megfelel a törvényi
előírásoknak. Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 igen és 6 nem és 7 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (X. 13.)
önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2005. (II.
22.) rendelet módosításáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról
megalkotja rendeltét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Beraxa Krisztina képviselő: Az SZMSZ-t lehet év közben is módosítani?
6. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: Igen lehet. A következő napirendi pont az ügyrendi,
összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság megválasztása
és eskütétele. Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők. Az 1990. évi LXV. törvény
az önkormányzatokról határozza meg az önkormányzat bizottsági szervezetét és választja meg
bizottságait. 2.000 fő alatt nem kötelező bizottságokat létrehozni, csak az ügyrendi,
összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottságot. Ennek
ellenére, a munkánk segítésére bizottságokat kívánunk létrehozni. A kötelezően létrehozandó
bizottság szükséges a következő napirendi pont, az alpolgármester választásához. Az
alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani, és a választást az ügyrendi bizottságnak
kell lebonyolítani. Az önkormányzati törvény 22. § 3. bekezdése értelmében a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott bizottság végzi. Az Ötv. szerit
kötelező megválasztani a vagyonnyilatkozatot ellenőrző bizottságot, a hatályos SZMSZ 4
bizottság megválasztásáról rendelkezik – ez az előző SZMSZ - ügyrendi, összeférhetetlenségi
és vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság, pénzügyi bizottság, oktatási
bizottság, szociális bizottság. Javasoljuk az oktatási bizottság megszüntetését, ezért annak
tagjaira javaslatot sem teszünk. Az SZMSZ erről szóló módosítását másik előterjesztés
tartalmazza, így az Ötv. 24. § 1. bekezdésére figyelemmel a bizottság elnökét és tagjainak
több mint felét a települési képviselők közül kell választani. A polgármester és az
alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke, vagy tagja. Az Ötv. 24. § 2. bekezdése úgy
rendelkezik, hogy a bizottságba indokolt beválasztani például külsős személyt, települési
kisebbségi önkormányzat tagját, feladatköre szerint területi szolgáltatási szervezet
képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.
A hatályos SZMSZ szerint a bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk közül választhatják
meg. Javasoljuk, hogy a bizottság elnökét a képviselő-testület válassza meg. Az SZMSZ erről
szóló módosítását az előzőekben előterjesztettem és elfogadta a képviselő-testület. Az alábbi
határozati javaslatot tesszük a jegyző asszonnyal. Egercsehi önkormányzat képviselőtestületének ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző
bizottságba javasoljuk megválasztani Puskás Andrást elnöknek, Beraxa Krisztinát és Gál
Istvánt tagoknak. Van ezzel kapcsolatban kérdése a képviselő-testületnek?
Beraxa Krisztina képviselő: Én a pénzügyi bizottságban szeretnék benne lenni. Úgy látom,
hogy én vagyok az egyetlen személy, aki egy bizottságban vagyok tag. A polgármester
asszony azt mondta, hogy a tisztesség megkérdőjelezhetetlen, ezért kérdezem, hogy lehet-e
azt kérni, hogy én ne ebben a bizottságban legyek tag, hanem a pénzügyi bizottságban.
Valamint úgy látom Grósz Ilona képviselő asszonynak már meg is előlegezték azt, hogy ő
lesz az alpolgármester, mert egy bizottságban sem szerepel.
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Tóth Andrásné polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.
Az előző ciklusokban is ő volt az alpolgármester, ezért most is ez a javaslatom. Ennyi
bizalmat előlegezzünk meg azzal a személlyel kapcsolatban, aki 8 éven keresztül
tisztességesen végezte a munkáját. Külsős alpolgármestert is lehetne választani, de egy ilyen
kis településen úgy gondolom nem szükséges. Tehát azért lett Grósz Ilona kihagyva a
bizottságok tagságából. Továbbra is fenntartom a javaslatomat. A képviselő asszony
indítványát a képviselő-testületnek el kell fogadnia.
Gál István képviselő: Ha Beraxa Krisztina nem szeretne az ügyrendi, összeférhetetlenségi és
vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottságban lenni, akkor más tagot kell jelölni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egy személy több bizottságban is lehet tag. Ha a
képviselő asszony nem vállalja a bizottsági tagságot, akkor felesleges rá szavazni.
Beraxa Krisztina képviselő: Én azt kértem, hogy a pénzügyi bizottságban legyek tag.
Nyilván szeretnék dolgozni. Ha úgy gondolják, hogy én alkalmatlan vagyok a pénzügyi
bizottsági tagságra, akkor természetesen elvállalom az ügyrendi, összeférhetetlenségi és
vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagságát, mert nem szeretném, hogy ha
bárki is azt gondolná, hogy én nem szeretnék dolgozni. Dolgozni szeretnék, csak úgy
gondoltam, hogy a pénzügyi bizottságban hatékonyabb lennék. Én a saját képességeimre
hivatkozva éreztem úgy, hogy ha a pénzügyi bizottságban dolgozhatnék, akkor több
hasznomat vennék. De ez a képviselő-testület döntése, ha a pénzügyi bizottságban nem
tartanak rám igényt, akkor természetesen elvállalom az ügyrendi bizottságban a tagságot.
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat
nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjainak és elnöke személyére a következő javaslatot
tesszük: Puskás András, Beraxa Krisztina és Gál István, elnöknek Puskás Andrást javasoljuk.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2010. (X. 13.)
önkormányzati határozata
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság megválasztásáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg.
Puskás András képviselő – elnök,
Beraxa Krisztina képviselő – tag és
Gál István képviselő - tag.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságának tagjai az alábbi szövegű
esküt teszik le, majd aláírják és átveszik az esküokmányukat:
„Én, ……………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
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és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsági tag tisztségemből eredő
feladataimat Egercsehi község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
7. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: Akkor az ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat
nyilvántartó és ellenőrző bizottság elnöke Puskás András, tagok Beraxa Krisztina és Gál
István képviselők. Kérem a bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. A következő napirendi
pont az alpolgármester megválasztása. Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Az Ötv.
34. § 1. bekezdése alapján a képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestert választ. Javaslom Grósz Ilona képviselő alpolgármesterré történő
megválasztását. Kérem a jegyző asszonyt és az ügyrendi bizottságot, hogy a titkos
szavazáshoz tegyék meg az előkészületeket. A lakosság részéről megjelenteket kérném, hogy
vegyék komolyan az ülést. Aki nem tudja komolyan venni a képviselő-testületi ülést, nem
kötelező a részvétel.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztásáról titkosan szavaz, melyről külön jegyzőkönyv készül és a jegyzőkönyv
melléklete.
Puskás András képviselő: Minden képviselő szavazott, és egyhangúan Grósz Ilonát
javasolják alpolgármesternek. Gratulálok az alpolgármester asszonynak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amit majd a
bizottsági tagoknak alá kell írniuk.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Alpolgármester megválasztásáról

Képviselő-testületének

99/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Grósz Ilona képviselőt választja meg
társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi önkormányzat képviselő-testülete Grósz Ilona
képviselőt választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Titkos szavazással, 7
szavazattal megválasztották Grósz Ilonát alpolgármesternek. A magam és a képviselő-testület
nevében is gratulálok az alpolgármester asszonynak, és jó munkát kívánok.
Grósz Ilona alpolgármester: Köszönöm szépen a bizalmat.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem az alpolgármester asszonyt, hogy tegye le az esküjét.
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Egercsehi Községi Önkormányzat alpolgármestere az alábbi szövegű esküt teszi le, majd
aláírja és átveszi az esküokmányát:
„Én, Grósz Ilona esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Egercsehi
község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
8. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítása. Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők. A polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 4. § 2. bekezdése alapján a képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek a 2.000 főnél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy,
hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A törvény 4. § 1.
bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § 1. bekezdése szerint megállapított
illetményalap jelenleg 38.650 Ft és a törvényben keretek között meghatározott szorzószámnak
a szorzata. Egercsehi település az 1.000 – 2.999 lakosú települések közé tartozik, jelenlegi
lakosságszáma 1510 fő. A szorzószáma 4,5 - 6,5-ig tartó számmal szorozható. Ami 173.925 254.225 Ft-ig adható. Az alpolgármester tiszteletdíjának az összege az elmúlt időszakban
54.110 Ft volt, ami az illetményalap és az 1,4 szorzószám szorzata. Az alpolgármester
ugyanis írásban nyilatkozott arról, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
szóló törvény 4. § alapján a képviselő-testület a törvényben kisebb összegben állapítsa meg a
tiszteletdíját. Az alpolgármester tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a
megválasztását megelőző alpolgármesteri tiszteletdíj összegénél 4. § 3. bekezdésében
foglaltak kivételével nem lehet kevesebb. Kivétel az, amikor ő nyilatkozik, és kéri a
tiszteletdíj csökkentését. Az alpolgármester írásban kérheti ezt. A polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény 4. § 3. bekezdése szerint kéri, hogy a képviselőtestület a törvényben meghatározott összegnél kevesebben állapítsa meg a tiszteletdíját, ebben
az esetben javasoljuk az 54.110 Ft-ban megállapítani az alpolgármester tiszteletdíját.
Tájékoztató adat, hogy Grósz Ilona alpolgármester május hónaptól az előző ciklusban
megállapított tiszteletdíját nem kapta meg. Az alpolgármesternek nyilván jogában áll
eldönteni, hogy a 4,5 - 6,5-ig lévő szorzószámot igénybe venni, illetve ha írásban lemond a
tiszteletdíjról, akkor milyen összegre tart igényt. Jelen pillanatban 1,6-es szorzóra kívánok
javaslatot tenni, azért is, mert munkájával nagyon sok mindenben elősegíti a települést és az
én munkámat is. Az 1,6-os szorzó 38.650 Ft-al szorozva 61.840 Ft bruttó tiszteletdíjat jelent.
Erről az alpolgármester asszony dönt. Az előterjesztés az előző ciklusban megállapított
összegre szólt. Az alpolgármester asszony már nagyon sok pénzről lemondott, hiszen 173.925
Ft lenne a tiszteletdíja.
Beraxa Krisztina képviselő: Vagy lehetne 254.225 Ft is, tehát ez így nagyon tisztességes és
korrekt.
Tóth Andrásné polgármester: Az alpolgármester asszonynak kell nyilatkoznia, hogy
elfogadja-e az előterjesztést, illetve azt, hogy az 1,4 helyett az 1,6-es szorzót javasoljuk
megállapítani.
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Grósz Ilona alpolgármester: Elfogadom, és nyilatkozom, hogy lemondok a tiszteletdíjam
többi részéről. Ezt így is gondoltam, azzal a kikötéssel, hogy ha bármikor helyettesítenem kell
a polgármester asszonyt, akkor nekem a munkahelyemtől fizetés nélküli szabadságot kell
kérnem, ezért erre az időre fizetést kérnék. Ezt kérem rögzíteni.
Tóth Andrásné polgármester: A munkavégzés idejére kéri az alpolgármester asszony a
fizetést.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármester javasolhatja a képviselő-testületnek az
alpolgármester tiszteletdíja mértékének emelését, amennyiben az alpolgármester
munkavégzése ezt indokolja, az emelés mértéke a 4,5-es szorzóval számolva 173.925 Ft,
amely a munkavégzés időtartamával arányosan kerül megállapításra.
Tóth Andrásné polgármester: Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Alpolgármester tiszteletdíjáról

Képviselő-testületének

100/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 4. § (1)-(3) bekezdései és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.
§-ának (1) bekezdése alapján, Grósz Ilona társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 3-ától havi 61.840 Ft-ban állapítja meg.
A tiszteletdíj mértékének emelését a polgármester javasolhatja a képviselő-testületnek,
amennyiben az alpolgármester munkavégzése ezt indokolja. Az emelés mértéke 4,5 szorzóval
számolva 173.925 Ft, mely a munkavégzés időtartamával arányosan kerül megállapításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
9. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: A 9. napirendi pont az SZMSZ alapján a szociális és
pénzügyi bizottság megválasztása. Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Javaslatot teszek Egercsehi önkormányzat szociális bizottságának tagjaira. Egercsehi
önkormányzat képviselő-testülete szociális bizottsági tagnak javasolja Ficzere Gábor elnököt,
Ökrös Imre tagot és Sipos Istvánné külsős tagot, házigondozót, aki az előző ciklusban is részt
vett a bizottság munkájában. Kérem a javaslat elfogadását.
Ficzere Gábor képviselő: Én a szociális bizottság elnöki tisztségét nem szeretném elvállalni.
Javaslom, hogy Ökrös Imre legyen a bizottság elnöke.
Ökrös Imre képviselő: A bizottság elnökét a későbbiekben is lehet módosítani.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha összevesznek rajta a képviselő urak, akkor én elvállalom.
Ökrös Imre képviselő: Nem veszünk rajta össze, de ezen még lehet változtatni.
Beraxa Krisztina képviselő: Jelenleg úgy állunk, hogy egyik képviselő sem akarja elvállalni
az elnöki feladatokat. Én jelentkezem elnöknek, és nem kapnak az alkalmon?
Ökrös Imre képviselő: A képviselő-testület fog dönteni. Én Ficzere Gábor képviselő urat
javaslom.
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Tóth Andrásné polgármester: Akkor először megválasztjuk a szociális bizottság tagjait,
majd javaslatot teszek az elnök személyére. A három személy a szociális bizottságban Ficzere
Gábor, Ökrös Imre képviselők és Sipos Istvánné külsős tag. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Szociális bizottsági elnöknek módosító indítványként Ökrös Imre
képviselő úr lett javasolva.
Ficzere Gábor képviselő: Visszavonom a javaslatomat.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért Ficzere Gábor személyével a szociális bizottság
elnökének kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Szociális Bizottság megválasztásáról

Képviselő-testületének

101/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjainak az
alábbi személyeket választja meg.
Ficzere Gábor képviselő – elnök,
Ökrös Imre képviselő – tag és
Sipos Istvánné külsős - tag.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Sipos Istvánné házigondozó megérkezik.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a szociális bizottsági tagokat, hogy tegyék le az
esküjüket.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottságának tagjai az
alábbi szövegű esküt teszik le, majd aláírják és átveszik az esküokmányukat:
„Én, ……………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a Szociális Bizottsági tag
tisztségemből eredő feladataimat Egercsehi község fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Tóth Andrásné polgármester: A következő a pénzügyi bizottság megválasztása. Az
előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Javaslatot teszek Egercsehi önkormányzat
pénzügyi bizottságának tagjaira. Egercsehi önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi
bizottságába javasolja Gál István elnököt, Ökrös Imre és Puskás András tag képviselőket. Van
más javaslata a képviselőknek? Egy indítvány már volt a pénzügyi bizottsággal kapcsolatban.
Beraxa Krisztina képviselő: Én ebben a bizottságban részt kívánnék venni, és úgy tudom,
hogy ezeket a bizottságokat általában úgy hozzák létre, hogy külsős tagot is beválasztanak.
Az, hogy a szociális bizottságban szerepel Sipos Istvánné egy nagyszerű dolog, hiszen az ő
szakmaisága feltételezi azt, hogy a bizottság jól működjön, ő van napi kapcsolatban az
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emberekkel. Szeretném tudni, hogy milyen szakmai indoklás teszi ennek a három embernek a
jelenlétét szükségessé a pénzügyi bizottságban. Azért kívánom hangsúlyozni a polgármester
asszonynak azt, hogy nem a tisztességéről van szó az embereknek, hanem a szakmaiságáról.
Arra lennék kíváncsi, hogy Gál István képviselő úr mint bizottsági elnök milyen
szakmaisággal rendelkezik. Milyen iskolai végzettsége, felsőfokú végzettsége van? Én a
szakmaiságára vagyok kíváncsi. Én meg sem kérdőjelezem az ő tisztességét. Nem ezzel van a
gond. Azt gondolom, hogy a pénzügyi bizottság az egyik legfontosabb alappillére ennek az
egész önkormányzatnak. Általában mindenhol van egy külsős tag, akinek a szakmaisága
indokolttá teszi a jelenlétét. Úgy gondolom Egercsehiben lenne erre alkalmasabb személy. Ha
én nem is vagyok benne a bizottságban, mert úgy érzik a képviselők, hogy nem vagyok rá
alkalmas ember, de ezeknél az embereknél én tudok mondani szakmailag sokkal felkészültebb
és hozzáértőbb embert, aki akár az elnöki tisztséget betöltené, akár tag lenne ebben a
bizottságban. Ez az én meglátásom. Tehát az a kérdésem, hogy mi alapján döntötték ezt így
el, hogy ezeket a személyeket javasolták a pénzügyi bizottságba?
Gál István képviselő: Megelőzött a képviselő asszony. Korábban már jeleztem a
polgármester asszonynak, hogy az elnöki tisztséget nem vállalom. Tagként már voltam a
pénzügyi bizottságban.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslat eddig Ökrös Imre képviselő úrra érkezett a bizottság
elnökének. Külsős személyben mi is gondolkodtunk, de egyenlőre még olyan külsős tagot
nem találtunk, akit megfelelőnek találtunk volna.
Beraxa Krisztina képviselő: Szőkéné Pál Marianna államháztartás szakon végzett a
főiskolán, én úgy gondolom, hogy ő ebben az ügyben tudna az önkormányzatnak hasznos
tanácsokat adni, és a jelenlétével segíteni ennek a bizottságnak a munkáját. Nem beszéltünk
össze, ez a javaslat váratlanul éri.
Tóth Andrásné polgármester: Ez a javaslat már felvetődött az előző ciklusban is. Én
Szőkéné Pál Marianna személyét akkor sem javasoltam, és a képviselő-testület sem fogadta
el.
Beraxa Krisztina képviselő: De javaslatot tehet rá a polgármester asszony.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem javaslom, de módosító indítványként a külsős tag
bevonását felteszem szavazásra.
Beraxa Krisztina képviselő: A külsős tag azt jelenti, hogy marad a 3 tag plusz a külsős, vagy
valaki cserélődik a jelöltek közül?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az SZMSZ-ben most határozta meg a képviselőtestület, hogy a bizottságok 3 tagból állnak. Vagy ismét módosítani kell az SZMSZ-t.
Puskás András képviselő: Én jónak látom, hogy legyen egy külsős tag a bizottságban, és
akkor én lemondok a tagságomról. De ezt a későbbiek folyamán tartom megvalósíthatónak,
erről nem most kell döntenünk. Először nézzünk szét, és a későbbiek folyamán válasszuk
meg. Most muszáj megalakulni a bizottságnak? Szerintem nem muszáj most megalakulni.
Grósz Ilona alpolgármester: A pénzügyi bizottság a legfontosabb.
Tóth Andrásné polgármester: Muszáj lenne megalakulni, hogy tudjunk dolgozni. Később is
lehet módosítani a bizottság összetételét, le lehet mondani, választani lehet új tagokat.
Indítvány érkezett arra, hogy a pénzügyi bizottság külsős tagja Szőkéné Pál Marianna legyen.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem és 1 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor külsős személyt most nem választottunk a pénzügyi
bizottságba. Javaslom először válasszuk meg a pénzügyi bizottság tagjait, és mivel javaslat
érkezett Ökrös Imre képviselő úrra bizottsági elnöknek erről utána fogunk szavazni. Aki
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egyetért a pénzügyi bizottság tagjaira tett javaslattal, Gál István, Ökrös Imre és Puskás András
képviselőkkel kérem kézfelnyújtással szavazzon. Módosító indítványként Ökrös Imre
képviselő urat javaslom elnöknek megválasztani. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem és 6 igen és 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Pénzügyi Bizottság megválasztásáról

Képviselő-testületének

102/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjainak az
alábbi személyeket választja meg.
Ökrös Imre képviselő – elnök,
Gál István képviselő – tag és
Puskás András képviselő - tag.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A későbbiekben gondolom mindenki fog törekedni arra, hogy
megfelelő külsős tagot találjunk. A programom első mondataiban is benne volt, hogy egy
szakember segítségével, bevonásával kell megtenni az összes lépését az önkormányzatnak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nekem lenne ehhez egy megjegyzésem. Van
szakemberünk, hiszen Egercsehi önkormányzata könyvvizsgálatra kötelezett, tehát azon is
lehetne gondolkodni, hogy esetleg a pénzügyi, költségvetési előterjesztések az ő véleménye
nélkül a képviselő-testület elé ne kerüljenek.
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom, hogy a könyvvizsgáló úr mennyire kíván
belefolyni ezekbe a dolgokba. A beszámolókat nyilván ellenőriznie kell, mert kötelezettek
vagyunk rá. Kérem a pénzügyi bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküjüket.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának tagjai az
alábbi szövegű esküt teszik le, majd aláírják és átveszik az esküokmányukat:
„Én, ……………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a Pénzügyi Bizottsági tag
tisztségemből eredő feladataimat Egercsehi község fejlődésének előmozdítása és az
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
10. Napirendi pont:
Tóth Andrásné polgármester: Egyéb ügyek, indítványok napirendi pont következik. A
következő napirendi pont az Egercsehi önkormányzat 2/2006. (II. 14.) rendelete a települési
képviselők juttatásáról. Egercsehi önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben kapott felhatalmazás valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
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alapján az alábbi rendeletet alkotja. Javaslatot teszek a képviselők tiszteletdíjára. Egercsehi
önkormányzat a megválasztott települési képviselők részére tiszteletdíjat állapít meg. A
képviselők tiszteletdíját 2006. április 1-től havi 36.800 Ft-ban állapította meg. Tehát az elmúlt
időszakban a képviselőknek ennyi volt a tiszteletdíja. Javaslatot teszünk arra, hogy a
tiszteletdíj az 1-es szorzóval 38.650 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra. Kérem a
képviselők javaslatát.
Beraxa Krisztina képviselő: Javaslom, hogy ezt az összeget egy elkülönített számlán
gyűjtsük. Én lemondok a tiszteletdíjamról, de csak abban az esetben, hogy ha mindenki
lemond erről az összegről. A tiszteletdíj éves összegéből lehetne fedezni az iskolásoknak
mikulás csomagot, óvodai ünnepséget. Nyilván én a sok kicsi, sokra megy alapon
gondolkodom. Én a magam részéről abban az esetben, hogy ha kivétel nélkül mindenki
lemond a tiszteletdíjáról én is lemondok. Én nem vagyok híve az ingyenmunkának, mert az
ingyen az soha nem számon kérhető. Tehát én ezt nem úgy élem meg, hogy onnantól kezdve
ingyen dolgozom, hanem úgy élem meg, hogy az a pénz, amit felvennék azt egy másik
számlán gyűjtenék, és az kapná meg, akinek erre szüksége van. Akár egy olyan helyzetre,
mint amikor nem volt pénz kifizetni a sportegyesület nevezési díját. Ha mindenki lemond
erről, ez éves szinten lehet egy olyan összeg, amivel tudunk mit kezdeni. Tehát én azt a
javaslatot teszem, hogy lemondok róla abban az esetben, hogy ha kivétel nélkül mindenki
lemond, és csak akkor, hogy ha egy külön elkülönített számlára érkezik ez az összeg.
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy arra van-e lehetőség, hogy külön számlára gyűjtsük
a tiszteletdíjat. Én úgy tudom, hogy a tiszteletdíj bruttó összegű, ha valaki lemond róla, akkor
az megy a közös kalapba. Már többször elmondtam, hogy a tiszteletdíjról nem mondok le.
Azért nem mondok le róla, mert én tudom követni, hogy hová megy ez a pénz, mert én adom
oda. Minden civil szervezetet támogatok Egercsehiben, minden civil szervezetnek tagja
vagyok. Eddig a tiszteletdíjam nagy részét erre fordítottam, és ezután is ezt szeretném tenni.
Az alpolgármester asszony 8-9 millió Ft-ról mondott már le, és nem tudtuk, hogy hová megy.
Abból a pénzből már nagyon sok mindent lehetett volna csinálni.
Ökrös Imre képviselő: Ha én úgy döntök, hogy egy pár hónapban lemondok a
tiszteletdíjamról, de meghatározott célra akarom felajánlani, akkor ezt megtehetem?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ezt meg lehet tenni. De az kifizetésnek minősül, hogy
ha valaki rendelkezik a tiszteletdíjával, tehát csak a nettó összeget tudja a képviselő úr
felajánlani. Van egy olyan jogszabály, hogy ha megállapít tiszteletdíjat a képviselő-testület,
akkor a képviselők rendelkezhetnek vele. Ha rendelkezik valaki a tiszteletdíjával, akkor
annyit jelent, mint ha felvette volna. Ugyan úgy a járulékokat be kell fizetni utána. Az, hogy
külön számlára kerüljön az összeg, arról dönthet a képviselő-testület, de csak a nettó összeg
kerül a számlára, a járulékokat be kell ez után is fizetni. Tehát a képviselő-testület két dolgot
tehet, vagy nem állapít meg tiszteletdíjat, és ez a pénz belekerül az önkormányzat
költségvetésébe, és bért fizetünk belőle, vagy rendelkezik róla, és akkor el kell vele számolni.
Puskás András képviselő: Az mondjon le a tiszteletdíjáról, aki akar.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi község önkormányzata a megválasztott képviselők
részére tiszteletdíjat állapít meg. A képviselők tiszteletdíját 2010. október 3-tól 38.650 Ft-ban
állapítja meg. A tiszteletdíj kifizetése havonta történik, a képviselőnek, a képviselő-testület
képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett
számlával szükséges költségét meg kell téríteni, a képviselők költségének kifizetését a
polgármester engedélyezi. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (X.
önkormányzati rendelete
A települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet módosításáról

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők juttatásáról
szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet módosításáról megalkotja rendeltét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: A testületi ülés rendjét kellene meghatározni. Javaslom, hogy
minden hónap utolsó szerdáján legyen a testületi ülés 14 órától. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Több képviselő kezdeményezte, hogy egy napirendi ponthoz 3
percben lehessen hozzászólni, 1 perc viszontválasszal. Az oda-vissza csatározásokat úgy
gondolom küzdjük le, készüljön mindenki az anyagból, és elmondhatja a hozzászólását.
Valamint minden bizottság felkészül, és a bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát,
döntését, javaslatát illetve azt, hogy mivel nem ért egyet. Ezzel sokkal összeszedettebbé lehet
tenni a testületi üléseket, és a napirendi pontok követhetők, mert arról beszélünk, amiről a
napirend szól. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Ökrös Imre képviselő: Ha a lakosság részéről megjelentek hozzá kívánnak szólni az üléshez
nekik is meg kell határozni, hogy milyen időtartamban tehetik meg ezt.
Tóth Andrásné polgármester: Ha szót kér valaki a lakosság részéről, vagy olyan személy,
aki nem tanácskozási joggal van jelen, eddig is 3 percben tehette meg a hozzászólását az adott
témában. Ezt most is így szabályozhatjuk, és a képviselő-testület eldönti, hogy meg akarja-e
hallgatni. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 7 igen és 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Ügyrendi kérdésekről

Képviselő-testületének

103/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes üléseit minden hónap utolsó
szerdáján 14.00 órától fogja tartani a következőkben.
A napirendi pontokhoz 3 percben lehet hozzászólni, 1 percben van lehetőség válaszra és
viszontválaszra.
Amennyiben a képviselő-testület lehetőséget ad rá, az ülésen jelen lévő lakos, vagy
tanácskozási joggal nem rendelkező jelen lévő 3 percben hozzászólhat a napirendi ponthoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Gál István képviselő: A szociális bizottságnak önálló döntési joga van, és ez a bizottság nem
köteles beszámolni a képviselő-testületnek a munkájáról, csak akkor, hogy ha a képviselőtestület kéri.
Tóth Andrásné polgármester: A szociális ellátások terén vannak egyedi ügyek, amik egyedi
döntést igényelnek, de a bizottságoknak be kell számolni a munkájáról.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Átruházott hatásköre van a szociális bizottságnak, amit
a képviselő-testülettől kapott. A szociális bizottság ezért dönthet bizonyos szociális ügyekben.
A szociális rendelet rendelkezik erről.
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Tóth Andrásné polgármester: Az előző képviselő-testület 2010. augusztus 31-én hozott egy
határozatot, a 87/2010. (VIII. 31.) határozatával adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről
döntött, amely végrehajtásának én nem tettem eleget. Ez azért nem történt meg, mert a
település sokkal nagyobb gondban lenne, hogy ha teljes mértékben mindent zárolnak, és a
felvett hitel lejárttá válik. Azokat az ingatlanokat, amelyeken jelzálog van nem hiszem, hogy
el kellene herdálni, mert az önkormányzatnak ennyi vagyona van, a pár szolgálati lakás és az
üdülő, amit a bányászok nem erre a célra építették. Javaslom, hogy ezt az adósságrendezési
eljárás kezdeményezéséről a határozatot vonja vissza a képviselő-testület, helyezzük hatályon
kívül. Van ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény? Aki egyetért azzal, hogy az adósságrendezési
eljárás kezdeményezéséről hozott 87/2010. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozatot a
képviselő-testület visszavonja kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Adósságrendezési eljárásról

Képviselő-testületének

104/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 87/2010.
(VIII. 31.) határozatát, melyben arról döntött, hogy az önkormányzat fizetőképességének
helyreállítása érdekében egyetért az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével, a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (1)-(2)
bekezdése alapján.
A képviselő-testület nem ért egyet az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével, ezért a
fenti határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a határozatot. A
másik, ami nagyon fontos, hogy az Egercsehi önkormányzatnak nincs elfogadott 2009. évi
zárszámadásról szóló rendelete, és a 2010. évi féléves gazdálkodásról szóló rendelete. Ezzel
esélyt sem adtak az önkormányzatnak arra, hogy bármilyen támogatásért forduljunk az
önkormányzati miniszterhez. Ugyanis ennek a támogatásnak ez a feltétele. Az
előterjesztéshez az anyagot a képviselők megkapták. A 2009. évi zárszámadáshoz van a
képviselőknek észrevétele, hozzászólása? A gazdálkodási előadó jelen van, tőle lehet
kérdezni.
Szőkéné Pál Marianna lakos: Én kaphatnék a két rendelet-tervezetből egy-egy példányt,
hogy tudjam, mi van benne?
Tóth Andrásné polgármester: Miért kéri?
Szőkéné Pál Marianna lakos: Közérdekű adatokat tartalmaz, személyi adatok nincsenek
benne, és a közadatok nyilvánosak.
Tóth Andrásné polgármester: Ebből nem lehet kapni, ezt meg lehet tekinteni. Nem titkos.
Írásban lehet kérni, hogy miért van szükség rá. Az önkormányzati törvény ezt szabályozza,
hogy a jegyzőkönyvet lehet a lakosság részére megtekinteni. Ha el van fogadva a rendelet,
akkor felkerül az önkormányzat honlapjára. Eddig nem volt elfogadva. Vita a képviselőket
illeti meg először, és amennyiben a képviselő-testület valamiben szót kíván adni, akkor a
lakosság részéről megjelentek szólhatnak. Régen fenn lenne a honlapon, hogy ha elfogadott
lenne. De mivel nincs elfogadva a rendelet így nem tudjuk a lakosságot tájékoztatni.
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Szőkéné Pál Marianna lakos: Elnézést kérek, nem vitatkozni jöttem.
Tóth Andrásné polgármester: Kérdés a képviselő-testület részéről?
Beraxa Krisztina képviselő: Nekem még tanulnom kell. Aki nem ért egy szót sem, hogy
kérdezzen? Nem tudok kérdezni addig, amíg nem értem, hogy miről van szó. Ez sok szám,
sok adat, de én ezt most nem értem. Elnézést a tudatlanságomért, igyekszem majd felzárkózni.
Ha majd tudok, akkor kérdezek.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület többségében ismeri ezt az anyagot, az
önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezetet. A
2009. évi költségvetés teljesítésének eredeti előirányzata volt, a kiadásoknál 359.801 eFt, a
bevételi eredeti előirányzat is ennyi volt. Módosításra került év közben, 470.320 eFt-ra a
kiadási és a bevételi fő összesen is. A teljesítés ennek megfelelően alakult. A 2009. évben a
teljesítésnél a kiadási fő összesen 402.403 eFt, a bevételi fő összesen 412.210 eFt. Az
önkormányzati pénzmaradvány 8.268 eFt, kötelezettséggel terhelt, mert ez pályázati pénz. Az
önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletével egyetért, a kiadási fő összesen
402.403 eFt-tal, a bevételi fő összesen 412.210 eFt-tal, a pénzmaradványt 8.268 eFt-tal
elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (X. 13.)
önkormányzati rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egercsehi Önkormányzat 2009.
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról megalkotja rendeltét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: A 2010. év féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató és
rendelet a következő előterjesztés. A képviselők írásban megkapták. Itt az eredeti előirányzat
295.682 eFt kiadással, és ugyan ennyi bevétellel. A módosított előirányzatunk kiadása
351.930 Ft volt, és ennyi a bevétel is. A teljesítés kiadási fő összesen 194.929 eFt, a bevételei
fő összesen 193.948 eFt volt. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel a képviselők
részéről? Aki egyetért a 2010. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolóval az
alábbi teljesítéssel kiadási fő összesen 194.929 eFt, bevételi fő összesen 193948 eFt, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (X. 13.)
önkormányzati rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egercsehi Önkormányzat 2010.
évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról megalkotja rendeltét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerezési terv a következő napirendi pont. Az
előterjesztést írásban megkapták a képviselők. Közbeszerzési eljárást kell kiírni a
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményeiben tanulói laptop
program és szoftver beszerzésére, ami nettó értékben 10.484 eFt. Ez a pályázat 100 %-ban
támogatott. A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó beszerzés. A másik közbeszerzési
eljárás az IKSZT kialakítása és működtetése, ami a Művelődési Ház felújítása és berendezés,
eszköz vásárlása. Az építés közbeszerzési értéke 43.926.593 Ft, ez 75 %-ban támogatott, tehát
25 %-os önkormányzati önerő kell hozzá. Nettó finanszírozású, az ÁFA értéket kell az
önkormányzatnak valamilyen módon finanszírozni. A teljes beruházás 66 millió Ft körül van.
Beraxa Krisztina képviselő: Én úgy emlékszem, hogy a 2008. szeptemberi jegyzőkönyvben
megkérdezték a polgármester asszonyt – ha jól emlékszem, hogy erről a pályázatról van szó hogy ez a pályázat 100 %-ban támogatott-e, és ott még arról volt szó, hogy igen. Ez
időközben változott meg.
Tóth Andrásné polgármester: A nettó összeget finanszírozzák csak, nem 100 %-ban
támogatott. Ezért mondtam el, hogy az állami támogatás 75 %. Csak civil szervezetek
pályázhattak volna 100 %-os támogatottsággal. Tehát nettó 100 %-ban támogatott ez a
pályázat.
Beraxa Krisztina képviselő: Azt lehet tudni, hogy ezt a 25 %-ot mi honnan fogjuk tudni
előteremteni? Ezt honnan csoportosítjuk át? Mert ez egy jó dolog, az ember nincs ellene, hogy
egy új dolgot csináljunk a régiből, de a 25 %-os önrészt honnan fogjuk tudni elvenni. Van erre
valamilyen fedezet?
Tóth Andrásné polgármester: Azzal, aki elnyeri a közbeszerzést egy egyezséget lehet kötni.
Nyilván mással is szokott egyezség születni.
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor ha jól értem nekünk nincs rá pénzünk, de akivel
szerződést kötünk a felújításra ő vállalja az önerőt.
Tóth Andrásné polgármester: Megpróbálunk egyezkedni.
Grósz Ilona alpolgármester: Önerőre nem lehet pályázni?
Tóth Andrásné polgármester: EU-s pályázatoknál lehet az önerő 50 %-ra pályázni, ezt meg
is kellene próbálni. De erről majd később lehet dönteni. Ugyan úgy, mint az iskola
akadálymentesítésénél is beadtuk ezt a pályázatot, és meg is kaptuk.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez csak felújítási pályázat? Újat építeni ebből nem lehet?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ez csak felújítás. Le van írva darabra és mennyiségre,
hogy mit lehet vásárolni, és mennyi anyagot lehet elszámolni.
Beraxa Krisztina képviselő:Tehát akkor önök úgy gondolják, hogy a Művelődési Ház
épülete 50 millió Ft-ból felújítható, és ezért egy olyan épületet fogunk kapni, ami
hasznosítható, és jól kihasználható. Nem láttam még azokat a számokat sem, hogy mennyibe
kerül a fenntartása az épületnek, és milyen a kihasználtsága. Érdemes nekünk ennyi pénzt
kiadni rá? Értem, hogy sok a támogatás rajta, de 7 millió Ft is sok ilyen helyzetben Azt is
értem, hogy ha sikerül egy vállalkozóval megegyeznünk az segít, de utána a fenntartása és a
kihasználtsága indokolttá teszi azt, hogy nekünk ilyenre szükségünk legyen?
Tóth Andrásné polgármester: Szerintem igen. Az emeletről lejön a könyvtár, az épület
akadálymentesítve lesz, felújításra kerül a vizesblokk, ifjúsági információs pont, emagyarország pont, internetes szoba kerül kialakításra. Az alsó szint teljes mértékben
kihasznált lesz. Az időseknek lesz rendes klubja, az ifjúságnak lesz klubja. Előírások vannak,
hogy miket kell megvalósítani.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez egy nagyon jó dolog, nekem álmom, hogy legyen egy szép
faluház, ami közösségi házként működik, és a fiataloknak lenne egy helye. De azt még mindig
nem látom, hogy ha megkapjuk a 7 millió Ft-ot, a másik 7 millió Ft-ot honnan tudjuk
előteremteni.
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Grósz Ilona alpolgármester: Nyilván a lehetőséget ki akarjuk használni. Ha minden nem jön
össze, akkor visszaadhatjuk a pályázati pénzt. A tárgyalások során kiderül, hogy nekünk van-e
reális lehetőségünk. Most úgy látjuk, hogy valamennyi van, de menetközben még mindig
vissza lehet mondani.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de ezt az épületet másképp nem tudjuk felújítani. Az
állapota ettől csak rosszabb lesz. Pár év múlva nem lesz olyan helyünk, ahol bármilyen
rendezvényt kulturáltan meg tudnánk rendezni. Valamilyen formában meg kell próbálnunk
előteremteni a pénzt, hogy a felújítás megtörténjen. A kivitelezést jövő tavaszig el kell
kezdeni. El kell kezdeni a beruházást, hogy a pénzek lehívhatók legyenek. Ha határidőn belül
nem kezdjük el a pályázatot visszavonják.
Gál István képviselő: A Művelődési Ház egy régi épület. Ha nem teszünk bele pénzt, akkor
előbb-utóbb le kell bontani. Ennek a lebontása is rengeteg összegbe kerül, és egy újat kell
építeni a helyére, ami legalább 100 millió Ft. Erre nekünk biztos, hogy nem lesz
lehetőségünk. Abban kellene gondolkozni, hogy ezt a lehetőséget valamilyen formában
megragadjuk.
Tóth Andrásné polgármester: A közmunkások tudnak segíteni a munkálatokban. Így a
közmunkásoknak is tudunk munkát adni. Az előzetes felmérések alapján csak maga a felújítás
80 millió Ft lenne. De mivel meg volt szabva, hogy mibe kell beleférni, így azt gondoltuk,
hogy mi munkaerőt tudunk adni helyből, aminek egy részét a munkaügyi központ fizeti, és ezt
nem kell a vállalkozónak megcsinálnia. A bontást a közmunkások el tudják végezni, és a
felújítást kell a szakemberekre bízni. Ahhoz viszont, hogy elinduljon a tárgyalás a képviselőtestületnek kell eldöntenie, hogy kíván-e ezzel foglalkozni.
Ficzere Gábor képviselő: Elég sokat pályáztunk már, sok beruházást meg tudtunk csinálni.
Soha nem tudtuk pontosan, hogy honnan lesz meg rá az önerőnk. Ez egy olyan dolog, hogy
belevágunk valamibe, és annak majd mennie kell. Tehát soha nem tudtuk, és nem is tudjuk,
hogy honnan lesz meg rá a pénzünk.
Puskás András képviselő: Mikorra kell ezt befejezni?
Tóth Andrásné polgármester: Egy éven belül el kell kezdeni, 2 év a megvalósítás, és 3 évig
kell fenntartani. Ha a fűtés korszerűsítve lesz, a nyílászárók kicserélésre kerülnek, a
homlokzat szigetelve lesz, akkor nem fog ennyibe kerülni a működés, mint most. A
működtetésre is lehet támogatást igényelni, és egy főt kell foglalkoztatni, aki ezt az egészet
kézben tartja.
Ökrös Imre képviselő: Úgy kell gondolkodni, hogy Egercsehiben közösségi élet jelenleg
nincs. Ha ez az épület elkészül, akkor lehet ide hozni színjátszást, dalestet, stb. A bevételnek
meg kell lennie, amiből kifizetik a művészeket, de valami maradna is az önkormányzatnak is.
De ha nem foglalkozunk vele, hogy felújítsuk, akkor nem lesz semmi. Persze, hogy pénzbe
kerül minden, de mindent meg lehet oldani. Az emlékpark kialakításához a Bányász Baráti
Körnek nem kellett önerőt biztosítani, de mégis kellett, mert utófinanszírozott a pályázat, és
hitelt kellett felvennünk, hogy kifizessük a vállalkozót. A kamatot pedig ki kell
gazdálkodnunk. Ezt a Művelődési Házat nem viszi el innen senki, ez itt fog maradni.
Javaslom fogadjuk el a közbeszerzési kiírást.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a közbeszerzési tervet kellene elfogadni.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez egy jó dolog, én csak azzal nem értek egyet, hogy majd lesz
valahogy. Én nem így gazdálkodom otthon. Én értem, hogy a képviselők miről beszélnek.
Nekem ez még egy idegen dolog, mivel az első ülésen veszek részt, hogy úgy gazdálkodunk
sok pénzzel, hogy majd lesz valahogy. Lehet, hogy a képviselőknek van igaza, régóta
csinálják. Ha a majd lesz valahogy alapon el tudunk indulni – és valóban mindig volt
valahogy – én ezt egy jó ötletnek tartom. De én ezt így látom, és még mindig félek ettől. Ezt
megindokolhatom azzal, hogy még új vagyok, és nem értem azt a gazdaságpolitikát, ami itt
folyik. Továbbra is azt mondom, hogy 7 millió Ft sok ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy majd
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lesz valahogy. Az épületnek abszolút híve vagyok, én is azt mondom, hogy kell egy ilyen
közösségi ház.
Tóth Andrásné polgármester: Nem majd lesz valahogy alapon gazdálkodunk. De konkrétan
nem tudjuk megmondani, hogy a költségvetésben melyik sorról tudunk elvenni. Mert ehhez
majd le kell a koncepcióhoz és a költségvetéshez ülni, és ott el tudjuk dönteni, hogy miket
kell meglépni ahhoz, hogy a gazdálkodás másképp menjen. Ennek akkor tudjuk megteremteni
a lehetőségét. Sok minden sajnos nem úgy volt, ahogy kellett volna, mert nem születtek
döntések, és nem véletlenül kerültünk oda, ahol vagyunk, mert a döntéseknek meg kell ahhoz
születni, hogy megléphessünk olyan dolgokat, amire azt mondhatjuk pénzek fognak befolyni
az önkormányzathoz. Azért kellett meghozni a beszámolókról a döntéseket, mert ez alapján
lehet pénzekhez hozzájutni. Felelőtlen dolog egy önkormányzatot olyan helyzetbe hozni,
hogy nincs féléves beszámoló, éves zárszámadás. Mi nem így szoktunk gazdálkodni, csak
ebben az évben belekényszerültünk egy helyzetbe, amíg meg nem teremtődik az a helyzet,
amikor az önkormányzattal, az intézményeivel, a társulással, és a kintlévőségekkel tudunk
foglalkozni. A gazdálkodó sem majd lesz valahogy alapon gazdálkodik, hanem minden egyes
forintot megkeres. Lehet, hogy szerették volna így hallani, de azért ez nem így működik.
Ficzere Gábor képviselő: Ezt ne bagatellizáljuk el így, hogy majd lesz valahogy. Én
világosan azt mondtam, hogy eddig akár mennyi pályázatot adtunk be senki sem tudta
pontosan megmondani, hogy honnan lesz elvéve rá a pénz. Ezt meg lehet tenni egy olyan
önkormányzatnál, amelyiknek nincs hiánya, ahol tudják, hogy megvan rá a pénzük, de egy
forráshiányosnál nem. Neki kell kezdeni, mert ha nem kezdünk neki, akkor semmi nem lesz.
Össze fog ez is jönni ugyan úgy, mint ahogy eddig mindegyik összejött. De hogy honnan azt
nem tudja megmondani senki most. Majd alakul a dolog. Tegyük fel nem lesz útfelújítás, nem
lesz tiszteletdíj, majd össze fog jönni rá a pénz. A költségvetésből jön össze a pénz.
Tóth Andrásné polgármester: Még egy dolog maradt ki az IKSZT beruházásnál van még
árubeszerzés rész is 5.914.472 Ft értékben. Aki a közbeszerzési tervvel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Közbeszerzési tervről 2010.

Képviselő-testületének
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Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi közbeszerzési
terv módosítását.
A közbeszerzési terv módosítása a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Az állatorvosi praxisról is döntenie kell a képviselőtestületnek. Jelenleg Egercsehi községben az állatorvosi ellátást dr. Kovács Mihály
szilvásváradi állatorvos látja el. Mivel dr. Bársony Gábor Egerbocsról nyugdíjas lett így
magánpraxist működtethet, így jöhet Egercsehibe is. Az önkormányzatnak van egy kötelező
feladatellátása arra, hogy állatorvost foglalkoztasson. Az állatorvos kijár, és ellátja az
állatokat. A lakosság megelégedésére alapozva továbbra is javaslom, hogy dr. Kovács Mihály
lássa el Egercsehiben ezt a feladatot. Kérem a képviselő-testület véleményét. Az állatorvos
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megbízási díjat és költségtérítést kap, ami 20.000 Ft. Ennyiért látja el a feladatot. A kötelező
védőoltást is ő végzi, és lelkiismeretesen ellenőrzi az utolsó kutyát is, hogy be van-e oltva.
Ökrös Imre képviselő: Állatorvos kell, disznót is akkor lehet vágni, hogy ha az állatorvos
előtte megnézi az állatot.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a továbbiakban is dr. Kovács Mihály
szilvásváradi orvos lássa el az állatorvosi feladatokat kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Állategészségügyről
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Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állategészségügyi feladat
ellátásával Dr. Kovács Mihály körzeti állatorvost bízza meg a továbbiakban is.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Nagy probléma az általános iskola villanyhálózata, mert a
kapcsolótábla leégett. Szakemberek kint voltak megnézték, de fel kellene mérni, hogy
mekkora a probléma. Barta Győző Szarvaskő polgármestere volt kint, szerinte a teljes
hálózatcsere 3 millió Ft-ba kerülne. Szerintem leginkább a kapcsolótáblát kellene megnézni,
illetve azt, hogy a hálózat mennyire terhelt, mert a termek vannak egy hálózatra kötve, ahol
pedig a számítógépek, a lift van. Ez akkor derült ki, amikor hősugárzókat használtak, és
túlterhelt lett a hálózat, a vezeték kigyulladt. Az ÉMÁSZ emberei ideiglenesen megcsinálták,
áthidalták, de ez hosszú távon nem biztos, hogy jó megoldás egy intézménynél, de talán még
otthon sem. Gyermekintézménynél nem hiányzik, hogy bármikor kigyulladjon. Ebben kellene
a képviselő-testületnek dönteni, hogy átvizsgáltassuk a hálózatot.
Beraxa Krisztina képviselő: Hősugárzóval fűtöttek?
Tóth Andrásné polgármester: Gondolom igen. Az ÉMÁSZ dolgozói mondták, hogy túl volt
terhelve a hálózat.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem lehetne felelősségre vonni azt, aki hősugárzót használ, és
leéget egy 3 millió Ft-os kapcsolótáblát?
Tóth Andrásné polgármester: A hálózat felújítása kerülne 3 millió Ft-ba. Biztos terhel
valakit felelősség, és valamiért biztos bekapcsolták a hősugárzókat.
Puskás András képviselő: Nem csak a hősugárzók terhelték túl a hálózatot. Rá lett kötve a
lift is a hálózatra.
Tóth Andrásné polgármester: Meg kellene osztani a terhelést, ne egy vezetéket terheljen
minden. 1961-ben épült az iskola, 1975-ben sem cserélték ki, amikor hozzáépítettek.
Ökrös Imre képviselő: A kapcsolószekrényig az ÉMÁSZ tulajdona minden. Ha az én
villanyórám tönkremegy, azt az ÉMÁSZ kicseréli.
Puskás András képviselő: Egy nagyobb automata kellene, de ha azt felszerelik, akkor lehet,
hogy nem bírja a rendszer. Akkor nem fog leégni a kapcsolótábla, de lehet, hogy leég az
iskola.
Ficzere Gábor képviselő: Ezt nem kell magyarázni, folyamatosan nő az iskola villamos
teljesítménye. Minden árammal működik, számítógépek, stb. Ez természetes dolog.
Beraxa Krisztina képviselő: De aki ezt rákötötte az csak felelős érte.
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Puskás András képviselő: A lift, hogy ha nincs használva semmilyen áramfelvétellel nem
jár. Ez egy 40 éves rendszer.
Tóth Andrásné polgármester: Be kell méretni az egészet, hogy mennyi terhelést bír el a
rendszer. Tehát valakit hívnunk kell, ennek költsége van. Én ezt magamtól ne döntöm el,
ebben döntsön a képviselő-testület.
Beraxa Krisztina képviselő: Erre van javaslat, hogy ki végzi el ezt a felmérést? Esetleg
Egercsehi illetőségű személy ezt el tudja végezni?
Puskás András képviselő: Ezt a munkát csak vállalkozó tudja elvégezni, olyan aki számlát
tud adni.
Tóth Andrásné polgármester: Aki számlaképes villanyszerelőt ismer, és alkalmas erre a
tevékenységre, az nekünk megfelel. Aki egyetért ezzel, hogy ezt a munkát elvégeztessük
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Általános Iskola villanyhálózatának felméréséről

107/2010.

(X.

13.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az általános
iskola villanyhálózatának felmérésével szakembert bíz meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az elvégzett
munkáról szóló tájékoztatásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Megkereste az önkormányzatot a TO-VIT Kereskedelmi Kft.nek a felszámoló biztosa. A felszámolás alatt lévő cég tulajdonában áll a fürdő épülete. Már
többször meg volt hirdetve árverésre. Az önkormányzat részére nagyon jutányos áron
felajánlja ezt az ingatlant, ami 4.426 m2-es területen fekszik. Az ingatlan épülete földszint
plusz 2 emelet, nettó alapterülete 1.373 m2. Előre láthatóan 250.000 Ft-ért felajánlja az
önkormányzatnak az ingatlant. Azt mondta, hogy 500.000 Ft-ért felajánlja, de 250.000 Ft-ért
ideadja.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem tudom, hogy mennyi pénz van a kasszában, de javaslom,
hogy vegyük meg. Ez egy nagyon jó lehetőség, nagyon jó befektetés.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a felszámoló biztossal tárgyalásokat
folytassak az ingatlan megvásárlása ügyében kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Fürdő épületének megvásárlásáról
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Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fürdő
épületét megvásárolja, 250.000 Ft-ért.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az elvégzett
munkáról szóló tájékoztatásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Jövő héten szerdai napon, október 20-án 14 órától rendkívüli
képviselő-testületi ülést tartunk, a közbeszerzési bizottságot kellene megválasztani, és a
lebonyolítót kellene kiválasztani. Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.
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