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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én
1500 órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

83/2010. (VIII. 31.) Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről beszámoló 2010.
84/2010. (VIII. 31.) Egercsehi Polgárőr Egyesület beszámolója 2010.
85/2010. (VIII. 31.) Tanulószobáról a 2010/2011. tanévben
86/2010. (VIII. 31.) Pedagógiai és Nevelési Program
87/2010. (VIII. 31.) Adósságrendezési eljárásról
88/2010. (VIII. 31.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2010. (II. 23.) rendelet módosításáról
89/2010. (VIII. 31.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2010. (II. 23.) rendelet módosításáról
90/2010. (VIII. 31.) Közbeszerzési terv módosítása
91/2010. (VIII. 31.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
92/2010. (VIII. 31.) Földvásárlási kérelem

Rendeletek száma és tárgya:

6/2010. (VIII. 31.) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának
meghatározásáról

Napirendi pontok:

1. Közrend, közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Előterjesztő: Egri Rendőrkapitányság vezetője, polgárőrség
2. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2010. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én
1500 órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Csuhaj Róbert képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Gál István képviselő
Pálinkás Jánosné képviselő
Surányi László képviselő
Zimmerman Csaba képviselő

Távol vannak: Ficzere Gábor képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívottak:   Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető
  Petrovics András Egri Rendőrkapitányság vezetője
  Olajos Norbert Bélapátfalvai kmb. csoport vezetője
  Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó
  Végh Mihályné iskolai gazdálkodó

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Barócsi-Bozsik Katalin igazgató asszonyt, a
napirendi pont előadóit, Petrovics András Rendőrkapitányság vezetőt, Olajos Norbert
bélapátfalvai kmb. csoport vezetőt, és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy
a 10 megválasztott képviselőből 8 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Zimmerman Csaba képviselőt
megválasztani. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Zimmerman Csaba képviselőt.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását
javaslom. 1. napirendi pont a közrend, közbiztonság helyzetéről tájékoztatás, polgárőrség
működése, 2. napirendi pont 2010. évi költségvetési rendelet módosítása, 3. napirendi pont
beszámoló a 2010. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról, 4. napirendi pont egyéb ügyek,
indítványok. Kérem a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására. Van más javaslat a
napirendi pontokhoz?
Dorkó Ottóné képviselő: További napirendi pont javaslatom lenne. Második napirendi
pontnak javaslom a mikrotérségi általános iskola és napköziotthonos óvoda módosított
pedagógiai programjának tárgyalását és elfogadását. Azért javaslom ezt a napirendi pontot,
mert Bátor község júliusban, augusztusban pedig Hevesaranyos és Szúcs elfogadta. Csak a
gesztorintézmény nem fogadta még el. Harmadik napirendi pontként javaslom az 1996. évi
XXV. tv-re hivatkozva az adósságrendezés elindításának tárgyalását. A további napirendi
pontok nem változnának.
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Tóth Andrásné polgármester: A pedagógiai program módosítására sor kerül az egyéb
ügyekben. Tehát a 2. napirendi pont javaslatot az egyéb ügyekben tárgyalnánk. Aki ezzel
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. Harmadik napirendi pontként az adósságrendezési
eljárás tárgyalására érkezett javaslat. Aki egyetért a napirendi pont felvételével kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

Grósz Ilona alpolgármester eltávozik.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, majd 4 igen és 3 nem
szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

1. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A közrend közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatást
írásban megkapta a képviselő-testület. Kérem Petrovics András Kapitány Urat, hogy a szóbeli
kiegészítését tegye meg.

Grósz Ilona alpolgármester megérkezik.

Petrovics András Rendőrkapitány: Már nem először vagyok itt közbiztonsági tájékoztatón
Egercsehiben, és mindig jó érzéssel sikerült távoznom. Talán rendhagyónak találják, hogy a
település körzeti megbízottja nincs itt. A mai ülésen a település közbiztonságáról számolunk
be, nem egy rendőrről. Egy körzeti megbízott önmagában nem garancia a település
közbiztonságára, mert még nagyon sokan dolgoznak azon, hogy a Rendőrkapitányság
településein elfogadható közbiztonságot alakítsunk ki. A Rendőrkapitányság a vele
együttműködő önkormányzatokkal, polgármesterekkel és polgárőrségekkel együtt törekszik
erre. Tehát nem a rendőrről alkotott vélemény tárgyalását kérem a képviselő-testülettől,
hanem a közbiztonsági beszámoló tárgyalását. Egy kis változás van a település közbiztonságát
felügyelő rendőri szervezetben, mert Egercsehi körzeti megbízottja közös megegyezéssel
távozik az egri Rendőrkapitányság állományából. Most szeretném tájékoztatni a képviselő-
testületet, hogy szeptember 16-tól új körzeti megbízott – amennyiben a testület hozzájárul –
lesz a településen, Szőke Imre zászlós. Jelenleg Tarnalelesz körzeti megbízottja, nagy
tapasztalattal rendelkezik, és Egercsehiben lakik. Ha nem változtatja meg az álláspontját,
akkor szeptember 16-tól ő látja el a körzeti megbízotti feladatokat. Rövid tájékoztatót adnék
arról, hogy alakul az egri kapitányság közbiztonsági helyzete. Slágertéma 2009-2010-ben a
közbiztonság Magyarországon. Ennek több nagy port kiváltó oka van. Az elmúlt évben a
romák sérelmére elkövetett bűncselekményeket derítette fel a rendőrség. Az országban nagy
lakossági felháborodást keltett még más ügy is. Közben lezajlott egy választás, aminek az
eredményét mindenki ismeri, és az új kormány is zászlójára tűzte a közbiztonság
rendbetételét. Az ehhez szükséges feltételekkel az egri Rendőrkapitányság rendelkezik.
Néhány személyi változást hajtottam vére a kapitányság vezetésében annak érdekében, hogy a
munka hatékonyabban menjen. Önöket érinti a körzeti megbízott cseréje, de néhány hónappal
ezelőtt változás állt be a bélapátfalvai körzeti megbízotti csoport élén is. Ezt a csoportot 2004-
ben hoztuk létre, azért, hogy a települések körzeti megbízottjainak szervezettsége, szolgálat,
feladatellátás összehangolása és a polgárőrséggel történő szolgálatellátás nagyobb
koordinációt kapjon. Ennek a csoportnak 2004. óta már több vezetője volt. Kapitányi
beosztásom átvétele után Németh Gábor százados úr vezette a csoportot. De mindig történnek
változások, nálunk is így van ez, és Németh Gábort kértem meg, hogy vállalja el az összes
körzeti megbízott parancsnokságát. Ezt a beosztást elfogadta, és a megüresedett körzeti
megbízotti csoport élére Olajos Norbert főtörzszászlóst kértem fel, akivel nagyon régi
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szakmai kapcsolat köt össze. A főtörzszászlós régen Bélapátfalván volt körzeti megbízott,
ismeri a térséget, a településeket, rendezett családi körülmények között él, felkészült
rendőrnek tartom. A létszám az egri kapitányságon nem rossz. Kapitányság átvételekor 2008-
ban 54 fős létszámhiány volt, ezt mára sikerült csökkenteni. Viszont a nagy tapasztalatú
kollégáim a jogszabályi lehetőségeket kihasználva viszonylag elég fiatalon nyugdíjba
vonultak. A fiatal generáció utánpótlása a rendőri szakmában pedig egy kicsit lassabban
halad. Nyilván el kell végezni a rendőr szakközépiskolát, utána válhatnak rendőrré, de civil
diplomás fiatalokat is vettem fel a kapitányság állományába, akik a rendőrtiszti főiskola
elvégzését követően kerülhetnek hivatásos rendőri beosztásba. Tehát igyekeztem feltölteni a
kapitányság létszámhiányát, és így értük el, hogy a körzeti megbízotti csoport létszáma is
normalizálódott. Elég nagy teher hárul a kapitányságra, jelenleg is több mint 1.100
büntetőeljárásban vizsgálódik az egri Rendőrkapitányság. Új feladatként kaptuk meg június 1-
től, hogy ideiglenes őrzött szállást kell működtetnünk, mert a schengeni csatlakozással Európa
külső határa lettünk. Mindig jelentős volt a külföldiek Európába, főleg Nyugat-Európába tartó
migrációja. Illegálisan, embercsempészekkel, és egyéb más módon lépik át a magyar határt,
és ezzel az Európai Unió határát is. Akiket a rendőrség feltartóztat, elfog, mert illegálisan
tartózkodik a Magyar Köztársaság területén és az Európai Unió területén azokat
idegenrendészeti őrizetbe kell venni a vonatkozó törvények szerint és ki kell utasítani az
országból, vissza kell utaztatni őket abba az országba ahonnan jöttek. Ennek az eljárásnak
vannak technikai problémái és diplomáciai tevékenysége is, ami időt vesz igénybe, és az
ideiglenesen így őrizetbe vett illegálisan itt tartózkodó embereket valahol őrizni kell. Június 1-
én az Országos Rendőr-főkapitányság úgy döntött, hogy a mi központi fogdánkat ideiglenes
őrzött szállássá kell kialakítani, és ezeket a személyeket őrizni kell. Az ország teherbíró
képessége, kapacitása nem volt megfelelő az ilyen személyek fogadására. Az egész ország
területén kb. 300 férőhely volt, ahol az ilyen illegális beutazókat el tudták helyezni. Viszont a
migrációs nyomás óriási lett az országban, és nagyon sok illegális határátlépőt fogott el a
rendőrség, és nem volt hol őrizni őket, ezért kellett átalakítani a fogdákat ideiglenesen őrzött
szállássá, ahol állandó őrszemélyzetet kell biztosítani. Nyilván a meglévő, közterületen
szolgálatot teljesítő rendőrökből kellett elvonnom. Nem csak engem érintett ez az intézkedés,
hanem a megye összes kapitányságát is. Megyei szinten 25 főt érintett, az egri kapitányságon
11 főt. Tehát ezért nem láthatóak a közterületen, mert ezeket a személyeket őrzik. A héten
kibontották a falat, meg akartak szökni, összevagdosták magukat. Van közöttük afgán,
palesztin, kínai, mindenféle náció. A kommunikáció sem egyszerű velük, angolul próbálunk
meg velük kommunikálni. Ez befolyásolja a közterületen szolgálatot teljesítő állomány
létszámát, és ezt a feladatot végre kell hajtanunk. Nagyon fiatal, és tapasztalatlan a rendőri
állomány. Kisebb nagyobb, hibákat elkövetnek a rendőrök is az állampolgárokkal történő
intézkedések során. Ezért úgy döntöttem, hogy körzeti megbízottakat vezénylek tanulási
célzattal a bűnügyi szolgálathoz. Ez alól a bélapátfalvai körzeti megbízotti csoport sem volt
kivétel. Tavaly novemberben kezdtem ezt el, három hónapos időtartamra vezényeltem,
mintegy tanfolyamra a körzeti megbízottakat a Rendőrkapitányság bűnügyi szolgálatához.
Egy picit több tudással, szakmai tapasztalattal felvértezve kerültek vissza szolgálati helyükre,
és látják el a szolgálataikat. Néhány jelentős jogszabályi változás is hatályba lépett
mostanában, ami a szolgálatellátásunkat szintén érinti. Ezek közül a legfontosabb szeptember
19-től a tulajdon elleni szabálysértések ismét a rendőrség hatáskörébe is tartoznak. Az új
kormány módosította az erre vonatkozó jogszabályokat, és most már elzárással sújtható
szabálysértés is lett, őrizetbe is vehetjük azt, aki 20.000 Ft alatti értékben lop, csal, elsajátít,
hűtlen kezelést folytat, a szabálysértési törvényben felsorolt tényállásokat elköveti. Friss ez a
jogszabály, nem volt még ilyen, nekünk is tanulni kell. A jegyzők örültek gondolom ennek a
jogszabálynak, hiszen jegyzői hatáskörből került át a rendőrséghez ez, és majd a bíróságon
fog végződni. Élni fogunk a lehetősséggel, és elzárjuk azt, aki 20.000 Ft értéket meg nem
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haladóan követ el tulajdon elleni szabálysértést. Néhány rendőri jelenlétet pozitívan
befolyásoló döntés is történt azért az elmúlt egy évben. Folytatásra került az a háló szolgálat,
amelyről az elmúlt évben már beszámoltunk a képviselő-testületnek. Ez megerősített
közterületi jelenlétet takar. A készenléti rendőrség megerősített erőivel látjuk el a
szolgálatokat. Április 1-től megalakult Miskolcon a készenléti rendőrség. 100 rendőr állandó
készenléti helye Miskolc, akik Borsod, Heves és Nógrád megye településeit járják előre
meghatározott tervek szerint, ahogy a parancsnokok vezénylik őket. Nem árulok el nagy
titkot, hogy ha azt mondom, hogy talán többet vannak a hevesi térségben, ott talán nagyobb a
gond. De azért hozzánk is eljutottak párszor, a környező településeken is megfordultak már.
Ami még sláger szokott lenni a képviselő-testületi üléseken az a sebességellenőrzés kérdése.
2010. január 1-től két sebességellenőrző berendezéssel rendelkezik az egri
Rendőrkapitányság, mind a kettőt üzemeltetjük. A modernebbet kifejezetten a
közlekedésrendészeti alosztály rendőrei üzemeltetik, a régebbi – de nagyon jól működő –
sebességellenőrző berendezést pedig a körzeti megbízottak felváltva a pétervásárai
rendőrőrssel használják. Ennek van, aki örül, van, aki kevésbé örül. Az objektív felelősség
2008. május 1-i hatályba lépésével viszont úgy gondolom sikerült a rendőrségnek országos
szinten jelentős eredményeket elérni a közlekedésbiztonság javulásában. Ez 2010-re igaz az
egri Rendőrkapitányságon is. Országos szinten a balesetek száma az 1964-es szintre esett
vissza. A közlekedési balesetben meghaltak száma közel 40 %-al csökkent 2001-hez képest.
Azért 2001-hez hasonlítom, mert az Európai Unió fehér könyve szerint azt a célt tűzte ki az
unió 2001-ben, hogy a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozni, hogy 2011-re az unió
területén a közlekedési balesetben elhunytak száma legalább 50 %-al csökkenjen. Mivel
Magyarország 2004-ben csatlakozott az unióhoz kapott egy kis felmentést, nekünk 30 %-ot írt
alá az unió. Magyarország ezt már 2009-re teljesítette, és ez nagyban köszönhető az objektív
felelősség elvének a hatálybalépésének. Ez gyakorlatilag óriási bírságösszegeket takar
azoknak, akik gyorsan közlekednek. Ez alól nincs kibúvási kötelezettség, mert a jármű
üzembentartója felel az elkövetet szabályszegésért, és nagyon komoly a bírság, mert 30.000
Ft-nál kezdődik, és 300.000 Ft a felső határa. Én magam is 45.000 Ft-al gyarapítottam már az
államot gyorshajtás miatt. A sebességellenőrző berendezés üzemeltetését a mai értekezleten
határoztam el. Az egri kapitányságon a sebességellenőrző berendezés használatával az előző
év hasonló időszakához képest 30 %-al csökkent a személyi sérüléses közlekedési baleseteink
száma. Tehát kevesebben haltak meg, kevesebben sérültek meg közlekedési balesetben.
Szeretnénk ezt a tendenciát fenntartani az év végéig. A polgármester asszony ott volt azon a
kistérségi ülésen, amikor megbeszélésre került a közbiztonság egyeztető fórum, amelyet a
bélapátfalvai polgármester úr, mint a kistérségi társulás elnöke próbál életben tartani. Ennek
keretében különböző anyagokat küldünk, hetente jelentést és elemzést adunk, ami a bűnügyi
helyzetről szól. Várjuk a polgármesterek, településvezetők visszajelzését, a település
lakosságának az észrevételét azzal kapcsolatban, hogy a rendőrség hol avatkozzon be. Nem
tanácsot kérünk, hogy mit csináljunk, mert azt tudjuk, csak milyen területre koncentráljunk.
Településekről javaslatot is kértem, hogy hol látják indokoltnak a sebességellenőrző
berendezés felállítását. Örültem, hogy a legtöbb település válaszolt erre, és a
szolgálatbeosztásnál ezt figyelembe vesszük. Már harmadik éve indul el az iskola rendőre
program. Ennek keretében minden iskolaigazgatót tájékoztattunk a programról, arról, hogy
mit szeretnénk megvalósítani. A program legfontosabb feladata a fiatalokkal való
kapcsolattartás, mert ez a jövő, a gyerekeink biztonsága a legfontosabb. A körzeti
megbízottak fognak ebben a programban főszerepet kapni. A térségben igyekeztem a rendőri
létszámot szinten tartani, feltölteni, és a technikai eszközöket is igyekeztünk ehhez biztosítani.
Köszönöm Egercsehinek és a képviselő-testületnek azt a támogatást, amit nyújtott. Ezt a
segítséget továbbra is igényeljük. Tudom, hogy az önkormányzatok sincsenek jó anyagi
helyzetben, de a rendőrség csak innen számíthat támogatásra, hiszen jogszabályok tiltják,
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hogy bárhonnan adományt fogadjunk el. Az önkormányzatok azok, akikre a rendőrség eddig
mindig számíthatott. Kérem önöket támogassák továbbra is a helyben dolgozó kollégáimat.
Természetesen magában a rendőrség a közbiztonságot nem tudja garantálni. Nagyon sok
szervezet segíti a munkánkat. Itt a polgárőrséget szeretném kiemelni. A kollégáim jelentése
szerint Egercsehiben nagyon jól működő polgárőrség van. A polgárőr vezetőkkel szeretnék
majd személyesen is találkozni, és az év hátralévő feladatait megbeszélni velük. Szeretném
megköszönni az ő munkájukat is, és a teljes lakosságét is, aki tesz a közbiztonságért
Egercsehiben is, hogy nyugodtan lehessen élni, és dolgozni. Azért nem számokról beszélek,
mert azt a beszámolóban leírtuk, ha valakinek kérdése van, ehhez, akkor szívesen válaszolok.
A bűnügyi számok, amik szerepelnek a beszámolóban a valóságot tükrözik. A településen
ismerté vált bűncselekmények száma csökkent, ha így alakul tovább, akkor az év végére
további csökkenés várható. Remélem, hogy ez fog bekövetkezni, és akkor elmondhatjuk,
hogy Egercsehi nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Szívesen válaszolok a
képviselők kérdéseire. Amennyiben egyetértenek a beszámolóval, akkor fogadják el.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselőket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket
tegyék meg.
Gál István képviselő: Kapitány úr említette, hogy sok új dolog történt, sok újdonság van.
Nekem újdonság a körzeti megbízott cseréje is. Nagyon jó kapcsolatom volt a körzeti
megbízottal. Szőke Imrét is nagyon jól ismerem, régóta Egercsehi lakos. A polgárőrségen
belül is történtek változások. Egységesítették a polgárőrség szabályait. Vizsgát kell majd
tennünk, szeptember elején sor kerül majd rá. Ez elég komoly dolog, erre fel kell készíteni
majd a tagokat is. Aki nem felel meg ezen a vizsgán az nem is lehet polgárőr. Reméljük, meg
tudunk ezzel birkózni, és az elkövetkezendőkben is folytathatjuk tevékenységünket.
Petrovics András Rendőrkapitány: A polgárőrség felkészítéséhez, ha igényelnek segítséget
az egri Rendőrkapitányság áll rendelkezésükre. A véleményüket kérdezném, hogy
megkapják-e azokat az e-mail-eket, amelyekben a történt bűncselekmények rövid vázlata van
benne?
Gál István képviselő: Köszönjük a felajánlott segítségüket, élni fogunk vele. Azt, hogy
megkaptuk-e ezeket az információkat nem tudok pontos választ adni, mert aki ezeket az
ügyeket intézi nincs itt, de azt hiszem még nem kaptunk ilyen irányú tájékoztatást.
Petrovics András Rendőrkapitány: Lehet, hogy önöknek még nem volt e-mail címe, amikor
elrendeltem, hogy minden reggelre beszámoló jelentést kell készíteni arról, hogy mi történt az
előző 24 órában a kapitányság illetékességi területén. Ebben minden rendőri intézkedés benne
van. Intézkedni fogok, hogy ezek után megkapják ezt a jelentést.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A beszámolóban olvastam, hogy a lakosoknak
lehetőségük van arra, hogy Bélapátfalván tegyék meg a panaszbejelentésüket, hogy ne kelljen
Egerbe utazniuk. Ez nekünk nem biztos, hogy jó, mert Egerbe könnyebben el tudnak menni a
lakosok, mint Bélapátfalvára.
Petrovics András Rendőrkapitány: Egerben is fogadják a lakosság bejelentéseit. De ha a
körzeti megbízottal megbeszélik, szolgálatban van, akkor ő is felveszi a panaszokat, és az
ugyan úgy továbbításra kerül a kapitányságra, és megtörténik a szokásos rendőri intézkedés.
Így be sem kell utazni Bélapátfalvára vagy Egerbe. Egerben egyébként folyamatos
panaszfelvételt működtetek, két kolléganő várja a panasztevőket reggel ½ 8-tól este 6 óráig.
Sürgős esetben a kapitányság ügyelete éjszaka is felveszi a panaszokat.
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a kapitány úrnak a beszámolóban foglaltakat, azt,
hogy vigyáznak Egercsehi közrend, közbiztonságára. A lakosság, a polgárőrség megtesz
mindent annak érdekében, hogy segítsék a rendőrség munkáját. Mindenkinek érdeke, hogy a
településen rend és nyugalom legyen. Aki elfogadja Egercsehi község közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről beszámoló 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egri
Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolóját Egercsehi község közrend-közbiztonsági
helyzetéről.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A  polgárőrség  beszámolójához  szóbeli  kiegészítést  kíván
tenni Gál István képviselő úr, a polgárőrség vezetője?
Gál István képviselő: A kapitány úrnak már elmondtam a polgárőrséget érintő újdonságokat,
de a képviselők kérésére szívesen válaszolok.
Csuhaj Róbert képviselő: Ezen a vizsgán minden polgárőrnek kötelező vizsgázni?
Gál István képviselő: Igen, országosan kötelező ezen részt venni.
Csuhaj Róbert képviselő: Egy évben hányszor lesz ilyen vizsga? Aki itt nem vizsgázik le
hogy tud polgárőr lenni?
Gál István képviselő: Biztos lesz pótvizsga lehetőség. De jelenleg úgy néz ki, hogy aki itt
nem vizsgázik le, az nem lehet polgárőr. Egységesítik, és sokkal szigorúbb lesz a
polgárőrökkel szembeni követelmény. Közfeladatot ellátó személyek lesznek a polgárőrök. A
kapitány úr nem szólt róla, de a rendőr nem járőrözhet egyedül, a polgárőröknek kell ebben
közreműködni. A kormány is megígérte a támogatást.

Dorkó Ottóné képviselő eltávozik.

Tóth Andrásné polgármester: Az újonnan belépőknek van vizsga, valahová megszervezik,
és oda el kell menni. Volt már ilyen Egercsehiben is. Jó lenne, hogy ha többen belépnének a
polgárőrségbe, és egy kicsit nagyobb számban lennének jelen minden településen, ahol
működik polgárőrség. Ahol pedig nincs ott létre kellene hozni, mert nagy segítséget jelent.
Aki egyetért az Egercsehi Polgárőr Egyesület beszámolójával kérem, kézfelnyújtással
szavazzon.

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

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Polgárőr Egyesület beszámolója 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi Polgárőr
Egyesület 2010. évi beszámolóját.
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A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Napirendi  pont  módosítás  miatt  2.  napirendi  pont  a
mikrotérsági általános iskola és napköziotthonos óvoda nevelési, oktatási programjának
tárgyalása és elfogadása. A napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés nem készült. A múlt
testületi ülésen tájékoztatva lettek a képviselők, hogy az anyagot meg lehet tekinteni a
polgármesteri hivatalban. Voltak képviselők, akik eljöttek, megnézték. A szakértői
véleményben leírtaknak megfelelően módosításra került a nevelési program. Augusztus 24-én
a pedagógiai program módosítására tett javaslatot az intézmény vezetője. Ez azért történt,
mert 2010. augusztus 6-án a nemzeti fejlesztési ügynökség közleményt adott ki, melyben a
kompetencia alapú oktatás pályázati kiírás keretében kötött támogatási szerződéseket az
általános szerződések és feltételek közlemény alapján jelen közlemény kiadásának napjától
számítva egyoldalúan, minden további intézkedés nélkül módosítja. A támogatási
szerződésben a pályázati útmutatóban foglaltak alapján a megvalósítást követő fenntartási
időszakban a tantárgytömbösített módszertannal szervezett órák arányára meghatározott
kötelezettség teljesítése alól minden kötelezett kedvezményezett mentesül. Tehát 5 évig a
tantárgytömbösítést folytatni kellett volna. Amennyiben az intézmény folytatni akarja, akkor
benne hagyhatja a pedagógiai nevelési programban. Ha nem kívánja folytatni, akkor
módosítani kell a pedagógiai programot. A pedagógiai programban benne van tanulószoba
működtetése. Ha elfogadja így a képviselő-testület a pedagógiai programot, akkor annak a
fenntartónak eleget kell tennie.

Dorkó Ottóné képviselő megérkezik.

Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: A tantárgytömbösített oktatást a 6. osztályban
vezettük volna be. A bevezetését csak a második félévre lehetett tervezni, mert akkorra ment
le a közbeszerzés és a szerződéskötés. Nem volt tisztázott, hogy milyen módon lehet a
tantárgytömbösítést bevezetni. A diák heti óraszámát magyar óránál két egymást követő napra
kellett tervezni, három és két órában, és így a héten többször nem volt magyaróra. Amíg ez a
közlemény nem volt szerettük volna művészeti tárgyakban bevezetni a tantárgytömbösítést,
rajz, ének, történelem és magyar órákon. Azért ezeken az órákon, mert az adott korok
megjelennek ezekben a tárgyakban, és A-B hetes váltással lehetett volna megcsinálni. De csak
a 6. osztályban. Ebben a tanévben a szervezett órák arányát 5 %-ban kellett
tantárgytömbösítésben végezni. De mi ezt 10 %-ban tettük meg, mert az első félévben nem
tudtuk bevezetni. A tanulószoba (napközi) úgy maradt benne a pedagógiai programban, hogy
beszéltem a szakértővel, és az volt a szakértői vélemény - takarékoskodási okokból vettük ki a
pedagógiai programból - hogy ki lehet venni, bele lehet tenni, de kell egy döntés a képviselő-
testülettől, hogy 2010/2011. tanévben nem zárkózik el a bevezetésétől. Ha most kivesszük
belőle, és be szeretnénk vezetni, akkor újra szakértetni kell a pedagógiai programot. Ez a
szakértői véleménybe nem került bele. Beszéltem polgármesterekkel, jegyző asszonnyal, a
bátori jegyző asszonnyal is, hogy elfogadták a pedagógiai programot. Bátor és Hevesaranyos
már a módosítottat is elfogadta. Hevesaranyos először július 7-én tárgyalta, majd augusztus
26-án. Bátorban a múlt héten fogadták el. Szúcs augusztus 5-én fogadta el az eredetileg
beterjesztett pedagógiai programot. Nagy iskolák esetében ez egészen jól működik. Ott ahol
párhuzamos osztályok vannak, és egy tantárgyból több szakos kolléga van, ott megvalósítható
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könnyebben a tantárgytömbösítés. Ilyen kis iskolákban mivel minden osztályban minden
pedagógus tanít nehéz megvalósítani. Itt nehéz összeállítani az A-B hetes órarendet.
Dorkó Ottóné képviselő: Utána néztem, egy éve függesztettük fel a tanulószobának a
működését. Így a 2010/2011-es tanévben a tanulószoba rendesen üzemelni fog.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: 2009. szeptemberétől nincs tanulószoba.
Dorkó Ottóné képviselő: Történt a szülők körében közvélemény kutatás arra vonatkozóan,
hogy igénylik-e a tanulószobát?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: A napközit igénylik, a tanulószobát beszélgetés
kapcsán volt, aki igényelte, de nem olyan arányban, mint amikor idekerültem. Szeptembertől
decemberig nincs rá normatíva, mert nem úgy készült el a költségvetés. Mivel nem volt
tanulószoba nem tudtunk rá normatívát igényelni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Valójában van tanulószoba, olyan felfogásban, hogy
gyerekfelügyelet van. A pedagógusok ezt ingyen végzik, arányosan mindenki be van osztva.
De ez nem csak gyerekfelügyelet, mert a gyerekek megcsinálják a házi feladatot is. Tehát nem
nevezzük tanulószobának, mert arra fizetni kellene, de végül is van tanulószoba. Aki igényli
az ott lehet, és a pedagógusok ezt biztosítják. Az oktatási bizottság összeült, és megvitatta ezt
a pedagógiai programot. Átolvastuk a szakértői véleményt is. A szakértő és az oktatási
bizottság is elfogadásra javasolja. Sérelmezzük, hogy a képviselők nem kapták meg az ülésről
készült emlékeztetőt. A pedagógiai program elfogadása rendkívül fontos dolog, mert az
intézmény törvényes működéséhez ez nélkülözhetetlen. Ha nincs elfogadott pedagógiai
program, akkor törvénytelenül működünk. Tehát az oktatási bizottság elfogadásra javasolja,
mert a szakértői vélemény is ezt támasztja alá.
Tóth Andrásné polgármester: Ha volt oktatási bizottsági ülés, akkor a bizottság elnökének
értesíteni kellett volna az ülésen történtekről.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Meghívtuk a bizottsági ülésre a polgármester
asszonyt, de nem jött el.
Tóth Andrásné polgármester: Pénzügyi bizottsági ülésre kaptam meghívást, de oktatásira
nem. Eddig semmilyen bizottsági ülésre nem kaptam meghívást, annak ellenére, hogy az én
jogköröm eldönteni, hogy elmegyek vagy sem. Az oktatási bizottság emlékeztetőjében az
szerepel, hogy a képviselő-testület az augusztus 31-i, azaz a mai ülésen fogadja el a
tantárgyfelosztást. Ezt sem kaptam meg, pedig ezt mind a 4 településnek el kell fogadnia.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: A tantárgyfelosztást tegnap fogadtuk el a
nevelőtestületi értekezleten.
Tóth Andrásné polgármester: Ha el lett fogadva, akkor a mai ülésre le lehetett volna hozni.
A társulási megállapodásban is benne van, hogy a 4 településnek kell elfogadnia. Mert a
tantárgyfelosztásban van benne a helyettesítés és a túlóra. Tehát ennek pénzügyi kihatása van
a fenntartó részére. Jelenleg senki nem tudja, hogy a holnap induló 2010/2011-es tanévben
mire számíthatunk. 2007-ben ki lett hívva az Oktatási Hivatal Egercsehire a tanítás második
napján ellenőrzésre, és ha nincs elfogadva a tantárgyfelosztás, akkor büntetésre lehet
számítani. Az Oktatási Hivatalt is jóakarók hívták ki. Ezt pótolni kell. Az intézmények
fenntartóival egyeztetni kell a tantárgyfelosztást, mert azt fogják mondani, hogy nem fizetik
meg a hozzájárulást, mert nem járultak hozzá. A későbbiekben nem szeretnék ebből vitát. A
kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez is szükséges a pedagógiai program elfogadása.
Ennek a pályázatnak és az IPR-nek a követelményeit be kellett építeni a programba. Jelenleg
még nem látjuk a tanulószoba működését, a 2010/2011-es tanévben nem kívánjuk működtetni,
de nem zárkózunk el előle. Ezzel a kitétellel javaslom elfogadásra a pedagógiai programot.
Aki azzal egyetért, hogy 2010/2011-es tanévben nem kívánjuk működtetni a tanulószobát, de
nem zárkózunk el a későbbiekben történő működtetésétől, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Tanulószobáról a 2010/2011. tanévben

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda közoktatási intézmény Egercsehi iskolájában, a 2010/2011. tanévben,
a tanulók részére a pedagógiai programban szereplő tanulószobát a költségvetési hiány miatt
nem tudja biztosítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskola igazgató

Dorkó Ottóné képviselő: Pontos időpontot nem kellene meghatározni, hogy mikortól
működtetjük újra?
Tóth Andrásné polgármester: Ez a 2010/2011-es tanévre vonatkozik. Így lett feltéve
szavazásra a kérdés.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Mivel nincs rá normatíva ellenőrzéskor
kérdezhetik, hogy az ott dolgozókat miből fizetjük. A 2011-es költségvetés tárgyalásakor kell
majd ezt tervezni.

Pálinkás Jánosné képviselő megérkezik.

Tóth Andrásné polgármester: Aki a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda pedagógiai és nevelési programjával egyetért kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Pedagógiai és Nevelési Program

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2010. évi Pedagógiai és Nevelési Programját, figyelemmel
a törvényességi vizsgálatáról közoktatási szakértő által készített szakértői véleményre.
A Pedagógiai és Nevelési Program és a szakértői vélemény a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskola igazgató

3. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Én saját felelősségemre nem kívánom bejelenteni az
adósságrendezést. Azért sem kívánom bejelenteni, mert egyezkedni, egyeztetni lehet a
szállítókkal. Vannak számlatartozásaink, de ezeket ki lehet gazdálkodni úgy, hogy a jövőben
nem lesznek beruházások. Mert tulajdonképpen a beruházások miatt akadozik a működés.
Nagyon kevés bevétele van az önkormányzatnak, és ebből kellett a beruházásokat
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finanszírozni, amik megvalósultak Egercsehiben. Nem hiszem, hogy ezért bármi áron el kell
indítani ezt az eljárást. Nem tudja senki, hogy mi lesz a következménye, esetleg intézmények
összevonása, bezárása, létszámleépítések, stb. Ez nem biztos, hogy azokat az intézményeket,
személyeket érinti, akik kezdeményeztek már több mindent az önkormányzat ellen. Érinthet
ez egy nagy intézményt is, ami az önkormányzat után a legtöbb embert foglalkoztat. Nem
biztos, hogy az adósságrendezés az önkormányzat jó döntése lenne.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom,  hogy a  képviselő-testület  foglaljon  ebben
állást, próbáljuk megszavazni. Ugyanis a képviselő-testület a felelős a gazdálkodás
biztonságáért, a polgármester pedig a megszavazott dolgok végrehajtásáért. Kérem a jegyző
asszonyt is, hogy mondja el a tényeket arról, hogy milyen anyagi következményekkel jár az
önkormányzatra nézve az adósságrendezés. Én úgy látom, és szerintem így is van, hogy az
adósságrendezés sajnos elkerülhetetlen. Most csak húzzuk, halasszuk az időt. Lehet, hogy
tudjuk még egy pár hónapig húzni, de nem tudjuk, hogy meddig. Tehát előbb-utóbb ezt el kell
kezdeni, ha tetszik, ha nem. Ha nem kezdjük el még nagyobb veszélybe sodorjuk az
intézményeinket, mert nincsenek biztosítva a bérek. Nem tudjuk, hogy a jövő hónapban lesz-e
annyi bevételünk, hogy kifizessük a béreket. Ha pedig a béreket kifizetjük nem biztos, hogy
az adósságainkat tudjuk teljesíteni, amelyeknél kötelezettségeink vannak, mert van
amelyiknél havonkénti részletfizetésünk van. Már folyik egy adósságrendezési eljárás a
bíróságon, ami egyenlőre fel lett függesztve. Amennyiben a tartozásból egy havi részletfizetés
kimarad tovább folytatódik az eljárás. Az iskolánál is vannak problémák, mert nem tudjuk,
hogy a konyhát hogy fogjuk üzemeltetni. A szállítók már csak úgy szállítanak, hogy ha rögtön
ki van fizetve a nyersanyag. A konyhának pedig nincs annyi bevétele, amiből a nyersanyagot
ki lehetne fizetni. A jegyző asszonytól kérdezném, hogy áll az önkormányzat anyagi helyzete?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A legutolsó lista a számlatartozásokról hány
képviselőnek van meg. Ez a július 31-i állapot szerinti 30-60-90 napon túli számlatartozások,
az iskolánál 6.650.000 Ft.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Ebből már történt kifizetés.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önkormányzatnál 10.100.000 Ft-os tartozás van.
Ezek a szállítókkal szembeni kötelezettségek. Ezt is le lehet másolni, oda tudjuk adni a
képviselőknek. További kötelezettségek is vannak, amik nincsenek rendezve. Személyi
jellegű kiadások is vannak, a pedagógusoknál túlóra, útiköltség, jubileumi jutalmak,
költségátalányok, képviselők tiszteletdíja, köztisztviselőknél jubileumi jutalom, cafetéria,
inkasszó. Tehát ezeket sem tudta az önkormányzat rendezni.
Tóth Andrásné polgármester: A kincstár inkasszóját miért nem tudta az önkormányzat
rendezni? Valaki lépett már ebben az ügyben valamit? Ugyanis az a társulás pénze, nem
Egercsehié. Mert ehhez a listához a kintlévőségeket is hozzá kellene számolni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt hagyjuk már. Azt mondja meg a polgármester
asszony, hogy ezeket a tartozásokat hogy fogja kigazdálkodni?
Tóth Andrásné polgármester: Az, hogy nekünk van tartozásuk fontos dolog, de az, hogy
nekünk is tartoznak már nem lényeges.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ki tartozik az Egercsehi önkormányzatnak?
Tóth Andrásné polgármester: Július 30-ig 1,4 millió Ft-tal Hevesaranyos, már a második
felszólítást kapta, és a második olyan bért fizetjük ki nekik 500-500 eFt összegben, amit
Egercsehi finanszíroz. Ez már így 2,4 millió Ft. Nem véletlenül ment ki a fizetési felszólítás,
mert ezt követően be fogjuk adni végrehajtásra.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A képviselő-testület meg akarta szavazni az
adósságrendezési eljárás elindítását. De nem tette fel szavazásra a kérdést a polgármester
asszony. Egyébként ez a 2 millió Ft-os kintlévőség semmi a több tíz millió Ft tartozáshoz
képest.
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Tóth Andrásné polgármester: Milyen több tíz millió Ft-ról beszél a képviselő asszony? Ez
az önkormányzat és az előző kifizetett egy 8 évre felvett hitelt. Az adósságrendezési eljárásnál
a jegyző asszony ha el akarta volna mondani elmondhatta volna, hogy minden kötelezettség
azonnal esedékessé válik. A 8 éves hitel megmaradt része és a 16 millió Ft-os hitel azonnal
lejárttá válik, pedig 8 év alatt kellene visszafizetnünk. Nem tudom, hogy a képviselők miért
akarják direkt tönkretenni Egercsehit, amikor ki lehet ebből a helyzetből jönni. Úgy kellene
gazdálkodni a képviselőknek, hogy hozzájuthassunk olyan pénzekhez, amiből kitudnánk
fizetni ezeket a pénzeket. Az a legegyszerűbb, hogy nem fogadják el a költségvetést, a féléves
beszámolót, zárszámadást, és a lehetőséget sem adjuk meg az önkormányzatnak, hogy
bármiféle támogatást igényeljen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy  gondolom  a  polgármester  asszony  vette  el  a
lehetőséget az önkormányzattól akkor, amikor fejlesztési hitelt vetetett fel néhány képviselő
támogatásával. Ezzel elvágtuk magunkat, emiatt nem kaphatunk nagyobb összegű támogatást.
Maximum 1-2 millió Ft-ra számíthatunk, ami ezt a hiányt nem fedezni. Nem szívesen csinál
az ember adósságrendezést, ez egy szükséges rossz. Azt is mondjuk már el, hogy mi fog
történni akkor, hogy ha nem kezdjük el az adósságrendezést. Nem tudunk béreket, segélyeket
fizetni. Akkor mi fog történni?
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg tudunk béreket is és segélyeket is fizetni. Egyes
képviselők úgy értik az adósságrendezési eljárást, hogy az állam ki fogja fizetni a
tartozásunkat? Mert ez nem így van. Az Egercsehi önkormányzatnak kell olyan pénzügyi
tervet készíteni – a jegyző asszony is el tudja ezt mondani, ha elolvasta az adósságkezelési
eljárásról szóló törvényt – amelyben részletesen le van írva, hogy az önkormányzat miből
fizeti ki az adósságot. Nem az állam fizeti ki. Azért neveznek ki kincstárbiztost, mert ő fog
ellenőrizni mindent, és az ő aláírása nélkül nem lehet kifizetni semmit. A képviselő-testület
készít egy pénzügyi tervet, amiben minden olyan intézményt bezár, amire nincs szükség. Ha
pedig nincs egyezség a bíróság dönt arról, hogy melyik vagyonát kell eladnia az
önkormányzatnak. Nem tudom, hogy az Egercsehi önkormányzat a fonyódligeti üdülőjén
kívül mit tudna eladni. Leállítják a tiszteletdíj kifizetést, az intézményeket megnézik, hogy
szakszerűen gazdálkodnak-e. Ha mindenki elolvassa a helyi önkormányzati adósságrendezési
eljárásról szóló jogszabályt, akkor megértenék, hogy miről van szó. Nem az állam fizeti ki az
adósságot, hanem az önkormányzatnak kell kigazdálkodni.
Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat le van robbanva. A polgármester asszony addig
tömi be a lyukakat, amíg tovább már nem lehet. Az önkormányzat teljesen bedőlt, és a
polgármester asszony rá akarja tenni a másik önkormányzat nyakára az egészet. Ez
szégyentelen dolog, hogy a másik önkormányzat viselje a mi terheinket. Kifizetetlen számlák
tömkelege van. Sokszor nem is kaptunk megfelelő tájékoztatást erről. Úgy érzem ez, amit
tudunk csak egy töredéke a számláknak. Nekem az a véleményem, hogy minél hamarabb
kezdjük el az adósságrendezést, mert akkor nullázni fogják az önkormányzatot, az állam
pedig megelőlegezi a pénzt, biztosítja az intézmények működését, és apránként vissza fog
térülni a pénze. Ilyen szégyent, hogy a másik önkormányzat nyakába tesszük ezt az adósságot.
Lehet, akkor dől be az egész, amikor indul az új önkormányzat, még az eskütétel előtt.
Tóth Andrásné polgármester: Bízom benne, hogy nem a jegyző asszony beszélte meg ilyen
jól ezt a képviselőkkel, mert azt tudni kell, hogy egy adósságrendezési eljárás két évig tart.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem  tudom,  hogy  meddig  tart  egy  ilyen  eljárás,  és
megbeszélni sem tudtam senkivel, mert az államkincstárnak sincs Heves Megyében ilyen
eljárásban  gyakorlata.  Azt  tudom,  hogy  az  az  önkormányzat,  amelyik  elkezdi  az  eljárást  az
támogatást igényelhet. Ennek a támogatási nyomtatványnak az anyaga rajta van az
államkincstár honlapján. Én csak azt tudom elmondani, ami le van írva az önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben. A képviselők erről előterjesztést is kaptak már.
Tájékoztatást kaptak arról is, hogy a 30-60-90 napon túli tartozások esetén mi a teendő.
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Amikor még csak 30 és 60 napon túli tartozások vannak, akkor a képviselő-testület próbálja
rendbe tenni a gazdálkodást, határoz arról, hogy mi legyen a további teendő. Ha pedig 90
napon túli tartozások vannak, és azokat nem tudja az önkormányzat rendezni akkor a
polgármesternek kell az adósságrendezést elindítani. Ez van a törvényben, én ezt tudom
elmondani. Azt, hogy az eljárás milyen következményekkel jár nem tudom megjósolni. Előre
azt sem tudom megmondani, hogy mennyi ideig tart, és ebben nem tudtak segíteni az
államkincstárnál sem. Nekik sincs gyakorlatuk ebben, ők is a törvényt alkalmazzák. Annyit
tudtak mondani, hogy ahol az adósságrendezés elindult, ott van egy támogatási lehetőség,
amit be lehet adni. Most olyan adatlap van feltéve az államkincstár honlapjára, amit december
31-ig lehet beadni.
Pálinkás Jánosné képviselő: A részletfizetési megállapodásokat tudjuk teljesíteni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Eddig tudta teljesíteni az önkormányzat. A szállítókkal
szembeni tartozásokról teljes kimutatás van. A beérkező számlákat rögtön számítógépre
rögzítik,  amit  pedig  kifizetnek  azt  törlik.  De  ez  a  kimutatás  nem  teljes,  csak  a  szállítói
tartozásokat tartalmazza. Az inkasszó és a személyi jellegű kiadások még ezen felül pluszban
vannak.
Tóth Andrásné polgármester: Ami a társulásé, mert egyedül nem Egercsehi tartja fenn az
oktatást.
Dorkó Ottóné képviselő: Január 26-án jegyzőkönyvben a következőket mondtam: „annyi
hiánya van az önkormányzatnak, hogy csődbe fogunk menni hamarosan, mert egyszerre
fognak kikapcsolni mindent, gázt, villanyt. Mi lesz akkor? Itt is gondolkodni kell, hogy min
tudunk csökkenetni. Ha úgy állna az önkormányzat meg lehetne hagyni mindent, de így nem
lehet”. Ezek után vett fel még embert a polgármester asszony, főállású dolgozókat, akik az
önkormányzat hiányát idézték elő. A polgármester asszony a következőket mondta: „nincs
becsődölve az önkormányzat”. Erre válaszoltam, hogy „de be van csődölve, és vállalom érte a
felelősséget”. Ezt most is vállalom. Az önkormányzat be van csődölve, és a következő
önkormányzat nyakára ilyen költségeket nem hagyhatunk. Ez szégyen. Kezdjük meg az
adósságrendezést.
Tóth Andrásné polgármester: Nem lett senki felvéve, nem tudom, hogy a képviselő asszony
kiről beszél.
Dorkó Ottóné képviselő: Az iskolába lett felvéve egy takarítónő.
Tóth Andrásné polgármester: Az iskolában mindig 3 takarító volt, nem most lett felvéve,
már régóta dolgozik. Támogatással dolgozik. Ha informálódik a képviselő asszony, akkor
kérem az iskolában jól tájékoztassák. Start kártyával lett felvéve, ami támogatott volt 2 évig.
Az adósságrendezési eljárás támogatásánál is vizsgálják az önkormányzat helyzetét. Úgy
gondolom addig, amíg a részletfizetési megállapodások élnek, azokat tartani tudjuk, addig
nem kell elindítani az eljárást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A mikrotérségből kaptunk listát az adósságokról. Ott
főleg a konyhán van nagyobb összegű adósság. Azt is vegye mindenki számba, hogy ha a
konyha nem tud működni, akkor az komoly problémákat jelent, mert húzza magával az iskolát
és az óvodát is. Javaslom, hogy szavazzunk, mindenki foglaljon állást ez ügyben. Gondolom
már mindenki kellőképpen utána nézett ennek az eljárásnak. Sokszor volt már szó arról, hogy
mit jelent az adósságrendezés. Csődben vagyunk, nincs egy vasunk sem. Név szerinti
szavazást szeretnék kérni, és ezt meg sem kell szavaztatni. Mert ezt is tévesen intéztük eddig.
Semmiféle szavazásra nincs szükség a névszerinti szavazáshoz. Az SZMSZ-ben benne van,
hogy ha a képviselő-testületből többen kérjük, akkor név szerinti szavazást kell elrendelni.
Gondolom itt a képviselő-testületben mindenkit érdekel az önkormányzat anyagi helyzete,
ezért név szerint mindenki foglaljon állást, és vállalja a következményeket. Mert a
gazdálkodásért a képviselő-testület a felelős. Minket lehet felelősségre vonni.
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Tóth Andrásné polgármester: A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára kell
névszerinti szavazást elrendelni. Ha egy fő előterjeszti, az még nem a képviselők egynegyede.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szavazásra egyedül is feltehetem a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Kézfelnyújtással szavazzon, aki névszerinti szavazást
szeretne az adósságrendezési eljárásban?

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal név szerint fog
szavazni az adósságrendezési eljárásról.

Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A képviselő-testületnek ebben állást kell foglalnia. Ha
mi állást foglalunk onnantól kezdve a polgármester dolga eldönteni, hogy bejelenti vagy sem
az adósságrendezési eljárást. A törvényben az is benne van, hogy ha a kötelességének a
polgármester nem tesz eleget, akkor pénzbírsággal büntethető. Ha a képviselő-testület nem
szavazza meg az adósságrendezési eljárást, akkor is kérheti a polgármester az
adósságrendezést.
Gál István képviselő: Régóta beszélgetünk már az adósságrendezési eljárásról, és konkrét
választ nem kaptunk senkitől arra, hogy mi van akkor, hogy ha elindul az eljárás. A jegyző
asszony biztos tudna erre konkrét választ adni. Jelenleg a képviselők állnak egymással
szemben, és konkrétumot nem tudunk. Állásfoglalás kellene ebben a kérdésben, hogy egy
hónappal a választás előtt hogy érint minket az adósságrendezés. Van egy költségvetésünk,
amit év közben többször lehetne módosítani, mert van rá lehetőség. Most a választások előtt
pedig elindítjuk az adósságrendezési eljárást. Az eljárást pedig azok kezdeményezik, akik a
költségvetést el sem fogadták. Hogy lehetséges az, hogy nem fogadják el a költségvetést, és
utána ők mondják meg, hogy mi hogy legyen. Mutogatnak a másik képviselőkre, hogy
miattuk vagyunk ilyen helyzetben. Annak is vállalni kell a felelősséget, aki nem fogadta el a
költségvetést. Az adósságrendezési eljárás több rosszat tartogat, mint jót. Van
Magyarországon 3.200 önkormányzat, talán egy sem indított adósságrendezési eljárást, pedig
vannak Egercsehitől rosszabb helyzetben lévők is. Csökkenthettük volna a költségvetést, de
növelhettük volna a bevételeket is. Ezen is el kellene gondolkodni, hogy miért nem történt
meg. Lehet, hogy ha elindítjuk az adósságrendezést még rosszabb helyzetbe hozzuk a
következő önkormányzatot.
Surányi László képviselő: Nem így van, tiszta lappal fogunk indulni.
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, tiszta lappal fogunk indulni. Egerszóláton is volt már
adósságrendezés.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a 90-es évek elején kérték az adósságrendezést.
Tudomásul kell venni, hogy nem fogják helyettünk kifizetni az adósságot, mert pénzügyileg
mindent felülvizsgálnak.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Pengeélen táncolunk, én nem akarok senkit
befolyásolni, gondolom ennek az eljárásnak már mindenki utánanézett, mindenkit érdekel ez a
gazdasági helyzet. Annyit azért tudni kell, hogy az iskolában a tankönyvosztás azért maradt
el, mert a szállító nem hozta ki a könyveket, mert a tavalyi könyvek sem lettek még teljes
egészében kifizetve. Ha jól tudom a késedelmi kamat nincs kifizetve.
Tóth Andrásné polgármester: A Hevesaranyosé, ezt azért tegyük már hozzá ehhez az
információhoz. Hevesaranyos fizette ki a tankönyveit augusztusban, és most a késedelmi
kamaton vitázik.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nem a késedelmi kamaton aggódok, hanem azon,
hogy Egercsehi is júliusban fizette ki a tankönyveket. Annak ellenére, hogy ezt az állam
támogatja, és az önkormányzatnak nem sokkal kell hozzájárulnia. Úgy szedtük össze a
tankönyveket, hogy alsó tagozatban 11.000 Ft legyen a tankönyv, mert ennyit támogat az
állam, felső tagozatban ezt valamennyivel túlléptük, de az önkormányzatnak olyan egetverően



15

nagy összeget nem kell hozzátennie. Tehát ezt a pénzt is használtuk. Én tettem egy határozati
javaslatot, szeretném, hogy ha ez meg lenne szavaztatva, és lépjünk tovább, a továbbiakban
nem beszélünk az adósságrendezésről.
Pálinkás Jánosné képviselő: Gál István képviselő úr hozzászólására reagálnék, mert az, hogy
nem történt semmi nem igaz. Március végén volt pénzügyi bizottsági ülés, ami után
rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményeztük, mert a bizottsági ülésen próbáltuk
ezeket a tartozásokat átnézni, és megbeszélni, hogy mi lenne a megoldás erre a helyzetre. Az
összehívott testület nem volt határozatképes. Utána megint volt pénzügyi bizottsági ülés, de a
testületi ülésen nem került napirendre azaz előterjesztés, amit szerettünk volna.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Négyen kezdeményeztük egy rendkívüli testületi ülés
összehívását augusztus 11-én. Amiért kértük a testületi ülés összehívását az a pedagógiai
program elfogadása, és az adósságrendezés elindítása. De még válaszra sem méltattak minket.
Azt vártuk, hogy ha már nem lett összehívva rendkívüli testületi ülés, akkor legalább
napirendként  fog  szerepelni  a  mai  ülésen  a  javaslatunk,  de  ez  sem  történt  meg.  Úgy  érzem
teljesen felesleges minden erőfeszítése a bizottságoknak, a képviselőknek, akiket érdekel az
önkormányzat pénzügyi helyzete. Gondolom van, aki szeret pengeélen táncolni, én nem. Nem
akarom száz gyerek, szülők, óvodások helyzetét kilátástalanságba hozni.
Tóth Andrásné polgármester: Szeretem, hogy ha valaki saját magával nem keveredik
ellentmondásba. A képviselő asszony nem fogadta el a költségvetést, ami szintén kihatással
van az iskolára.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A költségvetés nem elfogadásából sehol semmilyen
probléma nem származott. Hajnalban ült össze a képviselő-testület elfogadni. De mondjon rá
példát a polgármester asszony. Ott volt Budapest, hány iskolát zártak be, egyet sem. Pedig
nem fogadták el határidőre a költségvetést. A képviselők és a polgármester asszony egyáltalán
nem közelítettek a mi elképzeléseink felé, nekünk kellett volna állandóan. Mi voltunk
többségben, mert mi 5-en voltunk, szemben 4 képviselővel és a polgármester asszonnyal.
Gondolkozni kellett volna, és a jelek azt mutatják, hogy sajnos nekünk volt igazunk. Mert
olyan költségvetési kátyúba kerültünk, amiből én nem látom a kiutat. De a polgármester
asszony említette, hogy tudja azt, hogyan lehet ezt kigazdálkodni. Kérem, akkor mondja el,
hogy 20-30 millió Ft-ot hogy lehet kigazdálkodni? Mert én ezt el sem tudom képzelni. Tettem
egy határozati javaslatot, amire kérem a névszerinti szavazást.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület reggel nem a költségvetés elfogadása
miatt ült össze, hanem azért, hogy ne kelljen több millió Ft-os pénzt kifizetnünk a
közbeszerzési tanács büntetésére, mert eredményt kellett aznap reggel 9 órakor hirdetnünk az
iskola vizesblokkjának közbeszerzési eljárásában. Amennyiben nem hirdettünk volna
eredményt  –  az  eljárást  lefolytató  ügyvéd  úr  elmondta,  és  ki  volt  hangosítva  a  telefonon,  a
jelen lévő képviselők hallhatták – nem csak a közbeszerzési tanács büntetett volna meg
minket több millió Ft-ra, hanem kártérítést és egyéb eljárási bírásokat kellett volna fizetnünk.
Költségvetést még mindig délután tárgyaltunk. De a közbeszerzésért megtettünk mindent,
hogy ne fizessünk büntetést. Ezt a helyzetet azok a felelőtlen magatartást tanúsító képviselők
idézték elő, akik nem fogadták el a költségvetést. Most név szerinti szavazásnál mindenki úgy
ahogy gondolja, szavazatáért mindenki vállalja a felelősséget. Mint ahogy eddig is vállalta
mindenki a szavazatát, merték azt vállalni, hogy működjön az Egercsehi önkormányzat. Én
ezután is ezt tudom felvállalni, és nem tudok közösködni egy ilyen dologgal, azokkal, akik a
költségvetésnél és egyéb döntéseknél nem képesek részt venni, csak számon kérni képesek.
Mindenkinek megvan a saját felelőssége, és aszerint fog dönteni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezeket a vádakat kikérem magamnak, mert ezt akkor
mondhatná a polgármester asszony, hogy ha egyetlen egy javaslatot, előterjesztést sem
szavaztunk volna meg. Mi minden egyes testületi ülésen itt voltunk.
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Tóth Andrásné polgármester: 8 képviselő-testületi ülés volt az, amelyikről vagy felálltak a
képviselők, vagy határozatképtelen volt az ülés, mert nem jöttek el.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ilyen volt a másik fél részéről is.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, egyetlen egy alkalommal.
Dorkó Ottóné képviselő: Egyetlen jogi szakember itt a jegyző asszony, tőle szeretném
megkérdezni, hogy az adósságrendezésnek mi köze van a költségvetéshez? Mert a
polgármester asszony azt mondta, hogy a költségvetés nem lett elfogadva, nem lehet
adósságrendezési eljárást indítani.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ha el lettek volna
fogadva különböző beszámolók, és a költségvetés időben, akkor lehetett volna különböző
támogatásokra pályázni. Döbbenetes, hogy a képviselő asszonyt ezt nem tudja.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A költségvetéshez annyi köze van, hogy ha az
adósságrendezés elindul, akkor válságköltségvetést kell készíteni, ami alapján gazdálkodik az
önkormányzat. Tehát költségvetés akkor is lesz, csak nem a mostani, hanem egy
válságköltségvetés, a pénzügyi gondnok jóváhagyásával. A név szerinti szavazáshoz
felolvasom a képviselők névsorát, és igen, nem, tartózkodás szavazattal lehet szavazni.
Tóth Andrásné polgármester: Aki az adósságrendezési eljárás megindításával egyetért
kérem név szerint szavazzon.

Tóth Andrásné polgármester: Nem.

Grósz Ilona alpolgármester: Nem.

Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen.

Csuhaj Róbert képviselő: Igen.

Dorkó Ottóné képviselő: Igen.

Gál István képviselő: Nem.

Pálinkás Jánosné képviselő: Igen.

Surányi László képviselő: Igen.

Zimmerman Csaba képviselő: Tartózkodom.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Adósságrendezési eljárásról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat
fizetőképességének helyreállítása érdekében az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével,
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (1)-
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(2) bekezdése alapján.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Csuhaj Róbert és Surányi László képviselők eltávoznak.

Tóth Andrásné polgármester: A tanulói laptop program közbeszerzési kiírását is el kellene
fogadni a képviselő-testületnek. Ehhez is név szerinti szavazás kellett volna, hogy kik voltak
azok, akik ezt nem támogatták.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem láttuk a pályázatot, azért lett elhalasztva az erről
való döntés.
Tóth Andrásné polgármester: 2010. február 3-i együttes ülésen döntött róla a képviselő-
testület. Megszavazta Szúcs, Bátor és Hevesaranyos is. Most pedig azok kifogásolják a
pályázatot, akik megszavazták. A közbeszerzési eljárást kellene kiírni, mert a pályázatnak van
egy határideje.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egyáltalán nem vagyunk kifutva az időből, ugyanis a
közbeszerzési hirdetmény feladásának ideje 2010. szeptember.
Tóth Andrásné polgármester: Az időbe az előkészítést, feladást, elbírálást is bele kell
számítani. Még az előkészítés sem történt meg, mert teljes bizonytalanságban vagyunk, nem
tudjuk, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a kiírást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A művelődési ház felújításával kapcsoltban nem volt
bizonytalan a polgármester asszony. A felújítás 17 millió Ft-os önrészét sem fogadta el a
képviselő-testület.
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatva  lett  a  képviselő testület  a  művelődési  ház
felújításáról,  a  13  millió  Ft-os  önrészről.  Az  is  el  lett  mondva,  hogy  az  ÁFA  részt  kell
önerőként biztosítani, nettófinanszírozott a pályázat.

4. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzathoz év közben beérkezett pénzek, központi
támogatások, normatívák miatt szükséges a költségvetés módosítása. Közcélú foglalkoztatás,
rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, IPR,
óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, mozgáskorlátozottak támogatása, kereset
kiegészítés, működésképtelen önkormányzatok támogatása, országgyűlési választások,
kistérségtől érkező támogatások, magyar államkincstártól, társadalombiztosítástól érkező
támogatások, pályázatok finanszírozása, bevételek változása, ebből állnak a 2010. január 1. és
június 30. közötti bevételek. Ezek a költségvetésben nem szerepeltek, vagy nem ilyen formán
szerepeltek. A tényleges bevétel ez, és ugyan ilyen formán szerepel a kiadások változása.
Azok a pénzek szerepelnek itt, amiket június 30-án az önkormányzat megkapott, illetve a
kincstár felé a beszámolóban elszámolt. Aki egyetért az Egercsehi önkormányzat 2010. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet módosításával kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.)
rendelet módosításáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az Egercsehi
Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.) rendelet
módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A következő előterjesztés Egercsehi önkormányzat 2010. évi
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Kérem a képviselőket tegyék meg a beszámolóval
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.
Dorkó Ottóné képviselő: A futballcsapat megszüntetéséről olvastam az interneten is, hogy a
képviselő-testület szüntette meg.
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom ki nyilatkozott ebben az ügyben, gondolom a
lakosság mondhatta ezt. Én ilyet nem nyilatkoztam. Én ezzel kapcsolatban azt tudom
elmondani, hogy a képviselő-testület 700.000 Ft-ot hagyott jóvá a 2010. évi költségvetésben a
futballcsapat működtetésére úgy, hogy a félévkor felülvizsgálja, hogy fenn tudja-e tartani a
sportegyesületet. Az SZMSZ-ben benne van, hogy az önkormányzat civil szervezetet
támogathat. A sportegyesületet nem az önkormányzatnak kellene fenntartani. Működnie
kellene, tagdíjat kellene fizetni, nézők kellenének, akik bérletet, jegyet vesznek. Nem szűnt
meg a futballcsapat, jelenleg szünetel a működése.
Dorkó Ottóné képviselő: De ki szünetelteti, ki döntött erről?
Tóth Andrásné polgármester: A sportegyesület szünetelteti önmagát, mert nincs pénze a
működésre.
Dorkó Ottóné képviselő: Erről van határozat?
Tóth Andrásné polgármester: Nincs, mert nem a képviselő-testület döntött erről, hanem a
sportegyesület vezetősége. Itt volt a hivatalban a vezetőségi megbeszélés, akkor döntöttek
úgy, hogy amennyiben nincs meg rá a pénz szüneteltetik a működést. A képviselő-testületnek
a sportegyesület működésébe – azon kívül, hogy támogatást ad – nincs lehetősége. A
vezetőség két alkalommal ülésezett, szó volt arról, hogy a fiatalokat indítjuk a bajnokságban,
mert nem kellene hagyni, hogy a fiatalok elmenjenek. A felnőtt csapatban pedig már nem
Egercsehiek játszottak, és így nem hiszem, hogy az önkormányzatnak kötelező lenne
fenntartani így a csapatot. Ilyen pénzügyi helyzetben el kell azon gondolkodni, hogy egy civil
egyesületet miért az önkormányzatnak kell fenntartani.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha jól látom a költségvetésben a megszavazott
700.000 Ft-ból 354.000 Ft-ot kapott meg a sportegyesület.
Tóth Andrásné polgármester: A június 30-i elszámolás szerint. Jelenleg 126.000 Ft maradt,
amiből az ősszel nem lehet elindítani a csapatot. A bajnokságban 16 csapat indul, és az egész
megyébe kell menni játszani, bírókat kell fizetni, nem tudom ezt ki tudja fedezni. 86.200 Ft
lenne a nevezési díj, ebben nincs benne a játékengedély, a sportorvosi vizsgálat díja,
pályahitelesítés, stb.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor a sportegyesület elnöksége döntött így, aminek
az elnöke a polgármester asszony.
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Zimmerman Csaba képviselő: Az állategészségügynél a 345.000 Ft mit takar?
Tóth Andrásné polgármester: Az állatorvos útiköltségét, és megbízási díját. Minden héten
egyszer jön, az ellátásért nem kell a lakosságnak fizetni, mert az önkormányzat ezt biztosítja.
Pálinkás Jánosné képviselő: A beszámoló 3/1-es mellékletében felsorolt eredeti előirányzat
és módosított előirányzat közötti különbség az előirányzat módosításnál is szerepelt?
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen,  csak  ott  szakfeladatonként  van  a
megbontás, a beszámolónál pedig az alapján, hogy milyen jogcímen érkezik illetve megy ki a
pénz.
Pálinkás Jánosné képviselő: Az átfutó kiadás, bevétel mit jelent?
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az  átfutó  kiadás  és  bevétel  az,  hogy  a
beszámoló június 30-al le van zárva, de a július havi béreket 3-a körül fizetjük, tehát ide
tartozik, de nem volt akkor még kiadás.
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés kérem a képviselő-testületet
szavazzon. Aki egyetért az Egercsehi önkormányzat 2010. évi I. félévi gazdálkodásról szóló
tájékoztatóval kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem és 1 nem
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata

Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.)
rendelet módosításáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az Egercsehi
Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról
rendeletét.
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A következő előterjesztés a közbeszerzési terv módosítása,
ami a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges. A mikrotérségi általános iskola és
napköziotthonos óvoda intézményeiben tanulói laptop, szoftver és egyéb eszköz beszerzésére
kerülne  sor.  Erre  a  TIOP  pályázat  keretében  kerülne  sor,  ami  100  %-ban  támogatott.  A
közbeszerzés nettó értéke 10.804.000 Ft. Aki egyetért a közbeszerzési terv módosításával
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Közbeszerzési terv módosítása

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 2010. évi közbeszerzési
tervét.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Belső ellenőrzési vizsgálaton előírták, hogy az önkormányzat
költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmát meg kellene határoznia a képviselő-
testületnek.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ez
tulajdonképpen benne van az önkormányzat egyik szabályzatában. A belső ellenőrök azt
kifogásolták, hogy erre rendeletet kell alkotni, ne csak a szabályzatban legyen benne. A
költségvetési rendeletet illetve a zárszámadást ebben a bontásban szokta a képviselő-testület
megkapni. Ennek a tartalma az államháztartási törvény alapján van összeállítva.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi község önkormányzatának rendelete, az
önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmának meghatározása, aki az
ebben foglaltakkal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának
meghatározásáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletét. A
rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi-Hevesaranyos-Bátor-Szúcs Közoktatási
Intézményfenntartó Mikrotársulás nevében benyújtott pályázat ügyében, az Oktatási
Minisztérium Támogatáskezelő Osztálya által kezdeményezett szabálytalansági eljárásról
szóló jegyzőkönyv megérkezett, amiben tájékoztatnak az eljárás lezárásáról. Ismerteti a
jegyzőkönyvet. Ez alapján a támogatási szerződést kellett javítani, így a támogatott személye
jogutódlás következtében Egercsehi-Hevesaranyos-Bátor-Szúcs Közoktatási
Intézményfenntartó Mikrotérségi Társulás nevében eljáró Egercsehi Község Önkormányzata.
Az önkormányzat, mint kedvezményezett látja el továbbra is a projekttel kapcsolatos
gazdasági és szakmai tevékenységet. Az eredeti szerződés többi pontja érvényben marad.
Tehát nem pénzügyi problémáról volt szó, ez egy jogi kérdés volt, hogy a társulás vagy az
önkormányzat jogosult a pályázatra. A minisztérium sem kereste azt, hogy tegyen tönkre egy
önkormányzatot. Idén is lehet csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz. Ebben az önkormányzat már nagyon régóta részt vesz. Javaslom, hogy
ezzel továbbra is támogassa az önkormányzat a felsőoktatásban tanulókat. Jelenleg arról kell
döntenie a képviselő-testületnek, hogy csatlakozni kíván ehhez az ösztöndíj rendszerhez. Aki
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egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához.
Elfogadja az általános szerződési feltételeket.
Kiírja a pályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
Az általános szerződési feltételek és a pályázati kiírások a határozat mellékletei.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szűcs József Szúcs, Kossuth út 1. sz. alatti lakos
kátyúkár iránti igénnyel fordult az önkormányzathoz, 70.150 Ft-os számlát csatolt a
beadványához, hogy ennyibe került neki a gépkocsijában keletkezett kár kijavítása. 2010.
július 25-én 6.15-kor az Egercsehi, Petőfi út 37. szám előtt egy kátyúba hajtott bele. Az úttest
szélén parkoló gépjárművet kerülte ki, és a saját sávjába való visszatéréskor ment bele a
kátyúba, amely esővízzel volt tele, ezért nem látta. Egy darab autógumi ment tönkre,
megsérült a felni, az autó rázkódik és a kormány félrehúz. Ez áll a kárbejelentő lapon. A lapot
megküldte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek Egerbe, ahol megállapították, hogy a Petőfi út
önkormányzati út, és a kárigénnyel az önkormányzathoz kell fordulnia. Augusztus 26-án adta
be ide a kárigényét.
Tóth Andrásné polgármester: Én erről az ügyről nem is tudok.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ide jött a hivatalba, majd átjött Szúcsra, én onnan
hoztam a levelet. Tanúként egy szilvásváradi hölgy van feltüntetve.
Grósz Ilona alpolgármester: Én úgy tudom, hogy a helyszínen készült fényképpel kell
igazolni a káreseményt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kárigénnyel fordult az önkormányzathoz. Vagy
megtéríti az önkormányzat a kárát, vagy nem, esetleg megállapodik vele. Ha elutasítást kap
gondolom bírósághoz fordul, de erről nem beszéltem vele. Tájékoztattam, hogy ebben az
ügyben a képviselő-testület fog dönteni. Ha kéri a képviselő-testület, hogy csatoljon
fényképet, akkor ezt meg kell írni neki.
Grósz Ilona alpolgármester: Így mindenki hozhat számlát, akinek autója van, és javíttatott
rajta valamit. Úgy tudom jogszabály írja elő, hogy le kell fényképezni a helyszínen a kárt.
Ennek utána kellene nézni, hogy kell a kárigényt érvényesíteni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha bírósághoz fordul ott is kell majd neki bizonyítania,
hogy a kár ezen az úton ebben a kátyúban érte. Hitelt érdemlően igazolnia kell, fényképpel,
hogy ez a kár itt történt.
Dorkó Ottóné képviselő: Minden évben van kátyúzásra betervezve egy bizonyos összeg.
Miért nem történt meg a kátyúzás?
Zimmerman Csaba képviselő: Fizetjük a gépjárműadót is, abból nem lehetne a kátyúzásra
fordítani valamennyit?



22

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs elkülönítve az önkormányzat költségvetésében a
gépjárműadó bevétel útjavításra.
Tóth Andrásné polgármester: A kötelező feladatok ellátására kapunk normatívát, de abból
semmit nem tudunk elkülöníteni. Ha tudnánk, akkor nem így néznének ki az útjaink.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérem a képviselő-testületet, hogy ebben a kérdésben
döntsön. Ha fényképet kér a képviselő-testület, akkor ezt meg kell írni neki. Nekem elmondta,
hogy a fényképet beadta a közúthoz, de nem adták vissza neki.
Zimmerman Csaba képviselő: Legalább két tanú kellene, nem egy.
Tóth Andrásné polgármester: Beraxa Krisztina Egercsehi, Ady E. út 13. sz. alatti lakos
nyújtott be kérelmet fölterület vásárlásra. Ismerteti a kérelmet. Ez azért érdekes, mert Beraxa
Krisztina lakosként itt volt azon a testületi ülésen, amelyiken a gyógyszerésznő ingatlanáról
volt szó. Azt 1997-ben eladta a képviselő-testület, de a tulajdonviszonyok nem kerültek
rendezésre. A másik ilyen eset a zöldséges, amelyet régen egy virággal foglalkozó vállalkozó
épített, és itt sem került sor a tulajdoni viszonyok rendezésére. Az épület az önkormányzat
ingatlanán áll. A képviselő-testület döntött arról, hogy amennyiben az anyagiakat vállalja,
akkor hozzájárul a megosztáshoz. Ha tovább megyünk ezekben az ügyekben a templom
melletti zöldséges, ami 1994-ben került eladásra a mai napig az önkormányzat nevén van, és
Barta Attila lakik benne. Tehát semmi tulajdonjog nem lett rendezve. Jelenleg olyan ügyeket
teszünk helyre, amit a 90-es években a jegyzőnek és a polgármesternek kellett volna. Én nem
javaslom a földterület eladását. Az egy több hektáros terület, rajta van az ifi ház és a színpad
is. Pályázatot is adtunk be erre a területre, egy szabadidő parkot szerettünk volna létrehozni
játszótérrel ott.
Gál István képviselő: Az egy nagy terület először arról kellene dönteni, hogy az
önkormányzat el kívánja-e adni. Utána pedig arról kellene dönteni, hogy kinek kívánjuk
eladni.
Dorkó Ottóné képviselő: Csak az ingatlana mögötti részt kéri.
Tóth Andrásné polgármester: Ha megosztásra kerülne az ingatlan, akkor pont középen
lenne az a rész, amit kér. Az rendezési tervben is szabadidős központ alakítható ki azon a
területen.
Zimmerman Csaba képviselő: Ez a kérelem csak a földterület ingyen megszerzésére ment.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat ezt a földterületet
nem kívánja eladni kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2010. (VIII. 31.)
önkormányzati határozata
Földvásárlási kérelem

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Beraxa Krisztina Egercsehi, Ady E. u.
13. sz. alatti lakos földvásárlási kérelmét elutasítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Forgalomlassító eszköz iránti kérelmet adtak be a
Petőfi útra az iskolához. A PEVIK Kft-től lett kérve közútkezelői vélemény erről az
eszközről. A PEVIK Kft. az önkormányzatnál közútkezelői tevékenységet nem végez, de elvi
segítséget adott. Azt javasolják, hogy a közlekedéslassító eszköz telepítése helyett inkább
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sebességkorlátozó, figyelemfelhívó közúti táblákat helyezzen ki az iskola környékére az
önkormányzat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A véleményüket megindokolták valamivel?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Költséges azon az útszakaszon ennek a telepítése, és
egyéb problémák is származhatnak belőle, télen ha síkos az út ezen megcsúszhat az autó.
Tehát károk származhatnak belőle, ezért nem javasolják. Gyalogátkelőhely felfestését
javasolják.
Tóth Andrásné polgármester: A  táblát  és  a  gyalogátkelőhely  felfestését  a  közúttól  kell
kérni. Ha engedély nélkül helyezünk ki valamit, akkor azt el kell bontani. Zárt ülést rendelek
el.
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