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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án
1400 órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
133/2010. (XII. 8.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi költségvetési
gazdálkodása
134/2010. (XII. 8.) Egercsehi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
135/2010. (XII. 8.) Polgármesteri beszámoló
136/2010. (XII. 8.) Ivóvíz- és csatorna szolgáltatás ráfordításainak enyhítésére pályázat

Rendeletek száma és tárgya:

11/2010. (XII. 8.) A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról
12/2010. (XII. 8.) A helyi iparűzési adóról szóló 5/2004. (V. 25.) rendelet módosításáról
13/2010. (XII. 8.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2006. (XI. 28.) rendelet
módosításáról
14/2010. (XII. 8.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő 2011. évi díjak megállapításáról
15/2010. (XII. 8.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 13/2005. (X. 11.) rendelet módosításáról

Napirendi pontok:
1. 2010. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló
Előterjesztő: polgármester
2. 2011. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 8-án 1400

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Távol vannak: Grósz Ilona alpolgármester
        Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívottak: Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgató helyettes
                        Végh Mihályné iskolai gazdálkodó

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Kátainé Bodó Zsuzsanna igazgató helyettest,
Végh Mihályné gazdaságvezetőt, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom,
hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, így a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Ficzere Gábor és Ökrös Imre képviselőket
megválasztani. Van más javaslata a képviselő-testületnek? Amennyiben nincs, kérem
kézfelnyújtással szavazzunk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficzere Gábor és Ökrös Imre képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom
megtárgyalni, azzal a módosítással, hogy első napirendi pont a közbeszerzési eljárás
megtárgyalása, mert a döntéselőkészítés megtörtént. A közbeszerzési eljárás a TIOP
pályázathoz kapcsolódik, ami a tanulói laptopok beszerzéséről szól. A képviselő-testületnek
nyertest kell hirdetni. A nyertes ajánlattevő nevét a mai napon el kell faxolni a közbeszerzési
szakértőnek. Ha ma nyertest hirdetünk decemberben meg tudnánk kötni a szerződést, és
február elején megtörténne a laptopok beszerzése. A többi napirendi pont nem változik. Aki
egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.

1. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési bizottság december 7-én 9 órakor ülésezett.
Közbeszerzési felhívást tettünk közzé hirdetmény formájában a TIOP-1.1.1. pályázat keretén
belül tanulói laptopok beszerzésére. November 30-án bontotta a bizottság a beérkezett
ajánlatokat. Előre meghatározott szempontok szerint volt a bírálat, és egy képlet alapján került
kiszámításra az ajánlattevők pontszáma, és így a sorrend meghatározása a közbeszerzési
törvényben meghatározottaknak megfelelően. A beadási határidőig két ajánlat érkezett, az
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Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-től, ez egy székesfehérvári cég és a Professional
Computer Kft-től, egy miskolci cég. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot az Albacomp
RI Rendszerintegrációs Kft. adta. A két ajánlat között különbség csak a szállítási határidőben
volt, az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 42 napra, míg a Professional Computer Kft. 50
napra vállalta a szállítást. Ezek alapján javaslom az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-t a
közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetni.
Beraxa Krisztina képviselő: Csak pontok szerint volt eltérés, az árban nem?
Tóth Andrásné polgármester: Az ár nem volt megadva. A szállítási határidőben volt
különbség a kettő között. Aki egyetért azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Albacomp
RI Rendszerintegrációs Kft-t hirdeti ki az önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyerteseként
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2010. (XII. 8.)
önkormányzati határozata
Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanulói laptop program a
Mikrotérségi Általános Iskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0162 általános, egyszerű
közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlatokat áttekintve és értékelve az alábbi döntést
hozza.
Az összességében legelőnyösebb, nyertes ajánlattevő:
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 9. – 1.000 pont.
A határozat és a jegyzőkönyv melléklete az ajánlatkérési dokumentáció, a bírálati
szempontokat, a súlyszámokat, a pontszámokat, a súlyozott pontszámokat és az
összpontszámokat tartalmazó táblázat, a pályázatok, a bontási jegyzőkönyv, a bíráló bizottság
ülésének jegyzőkönyve, a bírálati lapok, az összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a döntés-
előkészítési jegyzőkönyv.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, megbízott

2. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A pénzügyi bizottság december 6-án az anyagot
megtárgyalta. Kérem Ökrös Imre képviselő urat a pénzügyi bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság észrevételeiről, javaslatairól.
Ökrös Imre képviselő: December 6-án ülésezett a pénzügyi bizottság, és megtárgyalta a
2010. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolót. A bizottság elfogadásra javasolja 3 igen
szavazattal. Külön kikötései nincsenek a bizottságnak. A bizottság második napirendi pontja a
2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása volt. A bizottság elfogadásra javasolja 3
igen szavazattal. Azzal a kikötéssel, hogy a mikrotérségi általános iskola és napköziotthonos
óvoda 2011. július 1-től önállóan működő gazdálkodási jogkörű besorolású lesz. A
gazdálkodási feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. A bizottság harmadik napirendi
pontja a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet magtárgyalása volt. A bizottság
elfogadásra javasolja 3 igen szavazattal. A helyi iparűzési adóról szóló rendeletet a bizottság 3
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igen szavazattal elfogadásra javasolja. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet
a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Beraxa Krisztina képviselő: Észrevételem lenne. Én részt vettem a pénzügyi bizottság
ülésén. Az a tapasztalatom, hogy sok mindent nem értek. A gazdálkodási előadótól
kérdeztem, az ő válaszai helyénvalóak voltak. De úgy gondolom, hogy a pénzügyi bizottság
nem alkalmas arra, hogy megítélje ezeket a számokat, amik a beszámolóban és a
koncepcióban vannak. Javaslom, hogy a gazdálkodó mellé legyen a bizottságban még egy
külsős személy is. Minket képviselőket a jó szándék vezérel, de bennem vannak kételyek.
Ezeket a dolgokat mindenki meg akarja érteni. Látom, hogy van egy probléma, az adósság,
értem, hogy ezt az iskola okozza, de lehetne máshol is pénzt keresni. Az önkormányzatnál is
lehetne személyeket csökkenteni. Nem látom, hogy milyen lépéseket tettünk meg. Milyen
konkrét javaslatok vannak annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a problémát.
Tóth Andrásné polgármester: A második napirendi pont a 2010. évi I-III. negyedévi
költségvetési beszámoló tárgyalása. Amiről a képviselő asszony beszélt az a harmadik
napirendi pont témája lesz. A beszámolóhoz van valakinek észrevétele, hozzászólása.
Ökrös Imre képviselő: A 2010. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámolóhoz különösebb
észrevétel nincs, hiszen ezek a számok már tények.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat kiadása 272.156 eFt, bevétele 275.618 eFt,
ami 77,4 %-os teljesítést mutat. A jelenlegi helyzetben ez kedvezőnek mondható. 2010.
szeptember 30-ig több a bevétel, mint a kiadás, ami a könyvelés miatt mutat pozitív mérleget,
mert bérkifizetés szeptember 30-án még nem volt.
Beraxa Krisztina képviselő: A beszámoló 2/1-es mellékletében az önkormányzat működési
kiadásánál a személyi jellegű kiadásoknál az eredeti előirányzat volt 133 millió Ft, ami a
teljesítésnél 146 millió Ft lett. Mi indokolta az előirányzat emelkedését?
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A TÁMOP pályázatnál vannak személyi
jellegű kifizetések, azt kellett ide lekönyvelni, ezért lett ennyi a teljesítés.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdasági
helyzetéről szóló beszámolót javaslom elfogadásra, 272.156 eFt kiadással és 275.618 eFt
bevétellel. Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2010. (XII. 8.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi I-III.
negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A 2011. évi költségvetési koncepció tervezete a jelenlegi
állapotokat tartalmazza. Jelenleg a köztársaság költségvetése is tervezés alatt áll, ezért
egyenlőre csak így tudtunk tervezni. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a mikrotérségi
általános iskola és napköziotthonos óvoda 2011. július 1-től önállóan működő gazdálkodási
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jogkörű besorolású legyen. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodási feladatok a polgármesteri
hivatalhoz kerülnek. Itt lesz a konyha üzemeltetése is. Az elfogadott köztársasági költségvetés
után még át fogjuk nézni a lehetőségeket, hogy mivel tudunk gazdaságosabban működni. De
ez csak a költségvetés tárgyalásánál lesz. 2010. áprilisában készült egy szakértői vélemény az
általános iskola működésére, de most felkértünk egy másik szakértőt, aki ismét átnézi az
egész iskola és a mikrotársulás működését. Ezt a szakértői véleményt a többi település is meg
fogja kapni, és eldöntik, hogy mi lesz a társulás sorsa. A szakértő véleményét elfogadják a
települések. Ha ez így működik, akkor az átszervezés jól fog menni, ha nem, akkor a
költségvetést ennek megfelelően kell elfogadni. A decemberi együttes ülésen ez el fog dőlni.
Jelenleg a meglévő társulásra készült a koncepció. Az intézményvezető jelezte, hogy jelenleg
a mikortársulás hiánya 39 millió Ft. Mi már 8-10 millió Ft-os csökkentési lehetőséget
találtunk. De ilyen hiányt felvállalni nem tudunk.
Beraxa Krisztina képviselő: A koncepció egy terv, nem tudjuk, hogy mennyi az a
pénzeszköz, amivel tudunk gazdálkodni. Értem, hogy az iskola hozza a hiányt. De az
önkormányzatnál 72 fő dolgozik, 45 fő az iskolánál, 8 fő a körjegyzőségnél, 19 fő az
önkormányzatnál. Az önkormányzatnál indokolt a 19 fős létszám? A csökkentésre javaslat
érkezett már? Mi lenne, hogy ha az önkormányzatnál létszámot csökkentenénk? Ki tudja azt
megmondani, hogy ez a 19 fő szükséges-e? Mennyi ennek a 19 főnek a bére és a járuléka?
Máshol nem tudunk költséget csökkenteni csak a béreknél és a járulékoknál. A 19 fő kell,
reális ez a létszám?
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A 19 fő ténylegesen csak 13 fő, mert 6 fő
közcélú foglalkoztatott, aki 2010. elején foglalkozatva volt az önkormányzatnál, és ezért
számít bele a létszámba. 2011-ben ilyen nem lesz, mert december 31-el minden közcélúnak
megszűnik a munkaviszonya.
Tóth Andrásné polgármester: A 13 főben az önkormányzati feladatokat ellátó személyek
vannak benne, a könyvtáros, védőnő, asszisztensek, karbantartók, takarítók. Csak az
alapellátáshoz szükséges személyek. A körjegyzőségnél csak a köztisztviselők szerepelnek, 8
fős létszámban a Szúcson dolgozók is benne vannak. A költségvetésben meg lehet nézni,
hogy melyik szakfeladatra milyen bér van tervezve. A 2010. évi költségvetésből össze lehet
számolni, hogy hány fő dolgozik az önkormányzatnál. A 2011. évi költségvetési
koncepcióban 328.225 Ft kiadási és 328.225 Ft bevételi összeg tervezett. A forráshiányt
hitellel fedezi az önkormányzat. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2010. (XII. 8.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi költségvetési
koncepcióját.
A koncepció a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. napirendi pont: egyéb ügyek, indítványok



6

Tóth Andrásné polgármester: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról kell a képviselő-
testületnek, az 1992. évi 38. tv. 76. § (1) bekezdése értelmében rendeletet alkotnia. Az
átmeneti gazdálkodásról szóló időszak 2011. január 1-től a költségvetés elfogadásáig tart. Ez
azt jelenti, hogy amíg nincs költségvetés a működéshez szükséges pénzügyi forgalmat intézni
kell, ami a bérek, kötelezettségvállalások, hitelek fizetését jelenti. Ezeknek a bonyolítására
kap a polgármester felhatalmazást. Aki egyetért az Egercsehi önkormányzat 2011. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásával kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete
A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosításának előterjesztője a jegyző asszony.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A helyi iparűzési adóról szóló rendeletet azért kell
módosítani, mert a központi jogszabály változott. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzés után naponként 1.000 Ft a mérték, építőipari
tevékenységnél 5.000 Ft. Az eljárási része is változott a helyi iparűzési adónak, mert életbe
lépett az önadózás, ami azt jelenti, hogy az előlegfizetést önadózással kell bevallani. Ehhez
korábban fizetési meghagyást kellett kiadni az önkormányzatnak. Ezzel a két dologgal kell
módosítani az iparűzési adóról szóló rendeletet.
Beraxa Krisztina képviselő: Hány százalék az iparűzési adó mértéke?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Jelenleg 2 %-os az adómérték.
Beraxa Krisztina képviselő: Mikor kell javasolni, hogy csökkentsük az iparűzési adó
mértékét? Egy cég itt telephelyet létesítene az önkormányzat területén, hogy ha 0,5 %-os
lenne az iparűzési adó.
Tóth Andrásné polgármester: Adómértéket csökkenteni most lehet, mert év közben csak
emelni lehet, csökkenteni nem. Az iparűzési adó csökkentése akkor lenne vita tárgya, hogy ha
konkrét ajánlatot kaptunk volna egy cégtől, hogy telephelyet létesítene itt. Ha csökkentjük az
adómértéket, akkor a kieső bevételt pótolni kellene.
Beraxa Krisztina képviselő: A kommunikációs cégek iparűzési adót fognak fizetni az
előfizetők után. Ez a rendelkezés életbe lépett már?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez még csak egy tervezet, döntés még nem született
ebben az ügyben.
Gál István képviselő: Ha év közben jönne egy vállalkozó, hogy itt telephelyet létesítene,
akkor neki lehet kedvezményt adni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta az adók
alól kedvezményt nem lehet adni. Az adómértéken lehet változtatni, de azt most kell
megtenni. Viszont az adóerőképességet a befizetett adók alapján számolják ki. A 2 % a
maximális adómérték, ha változtatni akar a képviselő-testület azt most kell megtenni.
Beraxa Krisztina képviselő: Akivel én beszéltem az nem mondta biztosra a telephely
létesítést.
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Tóth Andrásné polgármester: Ha az adófizetés alól kedvezményt adunk, akkor
mindenkinek kell adni. Az nagyon jó lenne, hogy ha olyan cég jönne a településre, amelyik
munkahelyet létesít. Aki az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 5/2004. (V. 25.)
rendeletének módosításával egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 5/2004. (V. 25.) rendelet módosításáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi iparűzési adóról
szóló 5/2004. (V. 25.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A magánszemélyek kommunális adóját a pénzügyi bizottság
megtárgyalta. Módosítására azért kerül sor, mert az önkormányzat 6.000 Ft/év összegben
javasolja megállapítani. Ez alapján minden év március 15-ig és szeptember 15-ig 3.000-3.000
Ft-ot kell befizetni. Ezzel csökkentjük a lakosság terhét. A kommunális adó csökkentéséből az
önkormányzatnak bevételcsökkenése lesz, a költségvetés tárgyalásánál majd át kell gondolni
azt, hogy ezt mivel pótoljuk.
Gál István képviselő: Lehet, hogy ez az 5.000 Ft-os csökkenés arra ösztönzi az embereket,
hogy többen befizessék a kommunális adót.
Beraxa Krisztina képviselő: Igen, lehet, hogy ennek hatására többen befizetik az
alacsonyabb összeget. Kérdezték tőlem, hogy mire fordítjuk a kommunális adóbevételt,
elmondtam a lakosságnak, hogy a közvilágítást fizetjük ki belőle. Jó lenne, hogy ha többen
befizetnék, és akkor több mindenre lehetne fordítani a befolyt összeget. Az önkormányzattól
ez egy gesztus, hogy 11.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra csökkenti a kommunális adót.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a 10/2006. (XI. 28.) rendelet módosításával, ami
alapján 2011. január 1-től a kommunális adó 6.000 Ft/év összegben kerül meghatározásra,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2006. (XI. 28.) rendelet módosításáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 10/2006. (XI. 28.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt megküldte a 2011. évi ivóvíz és
szennyvízdíj javaslatot. Két díjjavaslatot küldtek, egy alacsonyabb és egy magasabb összegűt.
A magasabb összegű közműfejlesztést is tartalmaz. Ha bővíteni, fejleszteni kell a hálózatot,
akkor ebből az alapból végzik el a munkákat. A pénzügyi bizottság az alacsonyabb víz és
csatornadíjat javasolja elfogadni. Az alacsonyabb összeggel az ivóvízdíj 270 Ft/m3 +  ÁFA
azaz 337,5 Ft/m3, a csatornadíj 188 Ft/m3 +  ÁFA,  azaz  235  Ft/m3.  Így  összesen  a  víz  és
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csatornadíj 573 Ft/m3. Azok a települések, akik az ÉRV-hez tartoznak sokkal magasabb díjat
fizetnek. Ha a magasabb ajánlatot fogadja el a képviselő-testület, akkor 596,25 Ft/m3 kell
fizetni a szolgáltatásért.
Ökrös Imre képviselő: A pénzügyi bizottság azért döntött az alacsonyabb díj mellett, mert
abba is be van építve a fejlesztési alap. Az alacsonyabb összeg fizetésénél is el kell végeznie
az ivóvíz- és szennyvízvezeték karbantartását.
Tóth Andrásné polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen a közkifolyók költsége is szóba
került, mert nagyon magas a kifolyók vízdíja. Meg kell majd nézni, hogy melyik kifolyó az
ÁNTSZ vízmintavételi helye. Van, aki lovat tart a közkifolyóról, és még sok egyéb dologra
onnan viszik a vizet. Ezzel az erővel mindenki sorba állhatna a kútnál, és az önkormányzat azt
is kifizetné. Felül kell vizsgálni, hogy kell-e minden kút a településen. Ha az ÁNTSZ-nek
nincs mindre szüksége, akkor csak azt kell meghagyni, amelyiket használja.
Ökrös Imre képviselő: A vízműtől kellene kérni, hogy fojtást tegyen a közkifolyókra, így
kisebb lesz a keresztmetszet, lassabban fog jönni a víz. Ha valaki nem fizeti a vízdíjat, akkor
ilyen formán korlátozzák a vízellátását.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ingatlantól 150 méteren belül elérhető vízvételi
helynek kell lennie. De a településen már mindenhol ki van építve az ivóvízhálózat, így bárki
rá tud csatlakozni.
Ficzere Gábor képviselő: Az  a  probléma,  hogy  nem  az  hordja  a  vizet  a  közkútról,  akinek
nincs bekötve az ivóvíz az ingatlanára.
Tóth Andrásné polgármester: Az is érdekes, hogy Csókosban leszereltettük a közkifolyót,
mégis magasabb lett a közkifolyók vízdíja.
Ökrös Imre képviselő: Le  kellene  ellenőrizni  a  fogyasztókat.  Mert  ha  valahol  rákötnek  a
hálózatra, akkor a mérőórát is meg tudják kerülni. Ezt mindenképpen meg kellene nézni.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2011. évi
díjjavaslatával, amely alapján 270 Ft/m3+ 25 % ÁFA az ivóvízdíj és 188 Ft/m3 + 25 % ÁFA a
csatornadíj, amely 2011. január 1-től lép hatályba kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
rendelete alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő 2011. évi díjak megállapításáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 2011. évi díjak
megállapításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A következő előterjesztés a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról,
valamint a települési szilárd hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.)
számú rendelet módosítása. A pénzügyi bizottsági ülésen észrevételezték, hogy a
hulladékszállítás minden héten kedden történik, 700-1600-ig,  ez  a  rendeletben  a  4.  §  (1)
bekezdése, amit javítani kellene. A 4. § (2) bekezdésében a hulladékszállítás gyakorisága a
következőképpen alakul, hetente egyszer 1 db 120 literes, vagy egyedül élő lakos esetén
hetente egyszer 1 db 60 literes, vagy igény esetén hetente egyszer 1 db 240 literes, illetve a
szolgáltató által elfogadott egyéb edényzetben. Csak a saját edényzetet szállítják el, és a
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megrongálódásért nem vállalják a felelősséget. A szemétszállítási díjat a lakosság és a
közületek fizetik. A heti egyszeri ürítés díja 120 literes edényzet alapján van megállapítva. A
60 literes edényzetnél a díj 70 %-át, 240 literes edényzetnél a 180 %-át kell figyelembe venni.
A díj mértékét a rendelet melléklete állapítja meg. Szüneteltetni lehet a hulladékszállítási
szolgáltatást, hogy ha az ingatlanban folyamatosan legalább 30 napig nem tartózkodik senki.
Beraxa Krisztina képviselő: Aki egyedül él az választhatja a 60 literes edényzetet, és a díj
70 %-át kell megfizetnie. De az edényzetet meg kell venni. Ezt hol kell jelezni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt az igényt az önkormányzathoz kellene jelezni.
Jelezném, hogy a PEVIK Kft. 70 literes kukát szerepeltet a javaslatában.
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK Kft. megküldte a közszolgáltatási szerződést is, de
ez a mai napon érkezett, így nem tudtuk áttanulmányozni. Tehát ezt a mai ülésen nem kellene
elfogadni. A szerződést nagy vonalakban átnéztük, tartalmaz évi egyszeri lomtalanítást, ami
ingyenes, de a tonnánkénti lerakási díjat, ami 9.000 Ft ki kell fizetni. Ez a díj tavaly 8.000
Ft/tonna volt. A 2011. évi szemétszállítási díj javaslat 13.541 Ft/kuka/év + 25 % ÁFA, azaz
16.926 Ft/kuka/év. Tehát kb. 1.000 Ft-tal lett kevesebb a 2011. évi szemétszállítási díj a
tavalyihoz képest.
Beraxa Krisztina képviselő: Beszéltünk róla, hogy ha szolgáltatót váltanánk, akkor lehet,
hogy több kedvezményt el tudnánk érni.
Tóth Andrásné polgármester: Ebben az új szerződésben több kedvezmény is van, de át kell
még nézni. Az egri Városgondozás 21.000 Ft-ért vinné el a szemetet. Azok a települések, akik
a sajókazai lerakóba hordják a szemetet 24.000 Ft-ot fizetnek évente, és semmivel sem
kapnak több szolgáltatást. A szerződésben van lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés,
fenyőfa elvitel, stb.
Beraxa Krisztina képviselő: Beszéltünk már itt a testületi ülésen a szolgáltatók közötti
versenyről. Nálunk most is olcsóbb a szállítás, mint a környező településeken, de talán valami
kedvezményt el tudnánk érni.
Tóth Andrásné polgármester: A szolgáltató váltásról a képviselő-testületnek kell dönteni, 6
hónapos felmondási idő van, ha az letelik, utána kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást az új
szolgáltató kiválasztására.
Ökrös Imre képviselő: Akkor működne ez a szemétszállítás jól, hogy ha az elszállított kukák
után  fizetnének  a  lakosok.  Mert  most  attól  is  elviszik  a  szemetet,  aki  nem  fizette  be  a
szemétszállítási díjat. A PEVIK Kft-nek nincs kiesése, mert van aki befizet más helyett.
Amikor a lerakóra lerakja a szemetet, akkor lemérik a súlyt, és kevesebb lerakási díjat kellene
fizetni a szolgáltatónak.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha az önkormányzat felmondja a szerződést az anyagilag mibe
kerül?
Tóth Andrásné polgármester: A hulladékgazdálkodási társulás tagjai vagyunk, így az idén
ingyenesen lefolytatták a közbeszerzési eljárást azoknak a településeknek az esetében, akik
szolgáltatót akartak váltani. Ennek utána kell járni, mert a választások előtt minden társult
tagnak ilyen kedvezménye volt.
Gál István képviselő: A szemétszállítási díjra havi fizetést esetleg nem tudnánk kérni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Garai úr elmondta, hogy az önkormányzat segítségével
be lehet szedni a díjat egy díjbeszedő segítségével.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha elfogadjuk a szerződést akkor meddig szól az
elkötelezettségünk?
Tóth Andrásné polgármester: A szerződés, ha aláírásra kerül 2011. január 1-től 2015.
december 31-ig tart. Egyszerűsített közbeszerzés esetén 8 millió Ft értékhatár alatt nem kell
10 évre leszerződni a szolgáltatóval. Ha e fölött van az értékhatár, akkor 10 éves szerződést
kell kötni. Jelenleg 2004. évi élő szerződésünk van. Az új szerződés, amit küldtek egy sokkal
bővebb,  mint  a  korábbi.  Ezért  ezt  a  szerződést  alaposan  át  kell  nézni.  Ezért  javaslom,  hogy
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csak a díjra adott javaslatot fogadja el most a képviselő-testület. Ha elfogadjuk a díjat, attól
még felmondhatjuk a szolgáltatást. Első olvasására úgy néz ki, hogy ez az új szerződés
tartalmazza azokat a kedvezményeket, amiket azok a települések megkaptak, akik szolgáltatót
váltottak. Aki egyetért a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról, valamint a települési szilárd
hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) számú rendelet
módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki egyetért a PEVIK Kft hulladékszállítási
szolgáltatási díjjavaslatával, amely szerint a szállításért 2011. január 1-től 13.541 Ft/kuka/év +
25 ÁFA azaz 16.926 Ft/kuka/év díjat kell fizetni a szállításért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
13/2005. (X. 11.) rendelet módosításáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a
települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) rendelet
módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Többcélú Társulás Társulási Tanácsban
2010. 2. félévben végzett munkájáról Ferencz Péter polgármester úr megküldte a
beszámolóját. Ez a Társulási Tanács beszámolója is. A képviselők az ülés előtt írásban
megkapták a beszámolót. Ez a kistérségben mind a 13 településen elfogadásra kerül.
Beraxa Krisztina képviselő: Mikor szoktak ezek a társulási ülések lenni?
Tóth Andrásné polgármester: Munkaterv alapján vannak az ülések. Évente 6 alkalom
kötelező, de amikor szükséges akkor vannak az ülések, általában havonta, de rendkívüli
ülések is szoktak lenni. Aki a Bélapátfalvai Többcélú Társulás Társulási Tanácsban végzett
2010. év 2. félévi tevékenységről szóló beszámolóval egyetért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2010. (XII. 8.)
önkormányzati határozata
Polgármesteri beszámoló

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri
beszámolót a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási tanácsában végzett 2010.
második félévi tevékenységéről.



11

A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A jövő évi költségvetésnél elég sok átszervezés lesz. Több
önkormányzat is él azzal a lehetőséggel, hogy átalánydíjjal egy ügyvéddel köt szerződést. Az
Egercsehi önkormányzatnak is már több olyan ügye volt, amihez ügyvédi segítséget kértünk.
Ez az ügyvéd át tudná nézni az önkormányzat szerződéseit is. Megbízási díjjal lenne
foglalkoztatva, és mindenki segítségére lenne. A jegyző asszony is elmondta, hogy
naprakészen mindenben nincs otthon. Az ügyvéd pedig a megbízási díj ellenében mindig a
rendelkezésünkre áll.
Beraxa Krisztina képviselő: A jogi hátteret más önkormányzatnál nem a jegyző biztosítja?
Az  önkormányzat  egy  speciális  terület,  ehhez  olyan  ügyvéd  kell,  mert  általánosságban  a
jegyző asszony is tudja a dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyvéd akit én javaslok közigazgatási és munkajog a
területe.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önkormányzatoknál a törvényesség őre a jegyző
végzi, de van olyan eset, amiben ügyvédre van szükség. A jegyzőkre a köztisztviselőkről
szóló jogszabály vonatkozik, míg az ügyvédekre az ügyvédekről szóló. Ez pl. olyankor van,
amikor bírósági gyakorlati tapasztalatra van szükség.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha szükség van rá, akkor bízzuk meg az ügyvédet, de nem
biztos, hogy mindig szükség lesz rá.
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy előterjesztés. Ha megbízzuk az ügyvédet, akkor
bármikor számíthatunk rá, egyébként pedig nem biztos, hogy tudja vállalni az ügyet. Ez már
az ügyvéd úrral korábban is szóba került. Hevesaranyos önkormányzata is alkalmaz így
megbízási díjjal ügyvédet.
Beraxa Krisztina képviselő: Milyen összegért vállalná az ügyvéd úr a megbízást?
Tóth Andrásné polgármester: 60.000 Ft + ÁFA.
Beraxa Krisztina képviselő: Ezt az összeget akkor is fizetni kell, hogy ha nincs semmilyen
ügye az önkormányzatnak.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez egy éves megbízási díj lenne. Ez egy javaslat, azért
terjesztettem elő, hogy vitassa meg a képviselő-testület.
Ökrös Imre képviselő: Beszéltünk már róla, hogy a Széchenyi úton nincs közvilágítás. Be
kellene szólni az ÉMÁSZ-nak, hogy engedjék felszerelni a lámpatestet, mert az Egercsehiből
dolgozni járó villanyszerelők felszerelnék.
Tóth Andrásné polgármester: Ez az ügy már folyamatban van, az utcában lakókat is
értesítettük már.
Beraxa Krisztina képviselő: Az  előző ülésen  beszéltünk  a  TV  Eger  ajánlatáról.  Most  már
konkrétumokat is tudok mondani. 180.000 Ft + ÁFA a fél órás műsor, amit a településről
készítenének. Ezt leadnák az egri tv-ben, és más települések televíziói egymás között
cserélgetnék ezeket a felvételeket. Én ezt jó ötletnek tartom. Szerintem megéri elkészíteni ezt
a videót. Ezért az árért kapunk 10 db DVD-t. A honlapot ki kezeli? Ki tud a honlapra adatot
feltölteni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van szerződésünk egy céggel, aki frissíti a honlapot.
Összegyűjtjük a feltölteni kívánt adatokat, elküldjük nekik e-mail-ben, és ők teszik fel a
honlapra.
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy karácsonyi
ünnepséget tartunk a településen. A faluban egy betlehemet készítenek az emlékmű mellett,
ahol december 19-én 15 órakor lenne a gyertyagyújtás. Az óvodások fognak adni egy kis
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műsort. Közös adakozásból történik a betlehem elkészítése. A pélbános úr is jelezte, hogy
részt venne a rendezvényen. December 21-én pedig a bányatelepen lenne a szokásos
karácsonyi műsor, ahol megkínálnánk a rendezvényen megjelenteket. Meghívó készül a
lakosságnak. A szervezésben kérem a képviselők vegyenek részt.
Beraxa Krisztina képviselő: Én már megvettem az óvodának a karácsonyi ajándékokat a
saját pénzemből. A képviselői tiszteletdíjat meg fogjuk majd kapni?
Tóth Andrásné polgármester: Ha a működésképtelen önkormányzatok támogatására kapunk
pénzt akkor igen, de először mindenféleképpen fizetést kellene adni. Ha a Munkaügyi Bíróság
által megítélt összeget is ki kell fizetni, akkor sem tudunk bért fizetni. Ha kényszerhelyzetbe
hozzák a pedagógusok a fenntartót, akkor nekünk is lépni kell. A bírósághoz az
önkormányzattól nagyon sok embernek kellene mennie. Több millió forintra perelhetnék az
önkormányzatot a köztisztviselők, akik nem kapták meg a jubileumi jutalmukat,
útiköltségüket. Nekem sem kötelességem a fizetésemből az önkormányzatot fenntartani. Úgy
gondolom a megélhetését kell a foglalkoztatottaknak biztosítani. Reméljük jövőre sok pénze
lesz az önkormányzatoknak, és az oktatást támogatják majd.
Kátainé Bodó Zsuzsanna igazgató helyettes: Tájékozatom a képviselő-testületet, hogy egy
3 hetes projekt indult az iskolában. A héten sportversenyek voltak, a jövő héten pedig
ajándékkészítés lesz. A karácsonyi műsor alkalmával az osztályok készítenek díszeket, amiket
szeretnénk a Kultúrházban árusítani vásár jelleggel. Ezt a lehetőséget majd ki is plakátoljuk.
Ez az első alkalom, hogy ilyet szervezünk, nem tudjuk még, hogy fog sikerülni. A vásáron
befolyó pénz az osztályoké. Ha sikere lesz a vásárnak, akkor jövőre nagyobb árusítást tartunk.
Tájékoztattuk már a szülőket is. Az iskola is már nagyon szépen fel van díszítve.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a Vízmű részére szavazza
meg az ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására, hogy pályázhassanak. Ezt minden évben
megpályázzák.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2010. (XII. 8.)
önkormányzati határozata
Ivóvíz- és csatorna szolgáltatás ráfordításainak enyhítésére pályázat

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás
ráfordításainak enyhítésére a Heves Megyei Vízmű Zrt. Eger által, a Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz benyújtandó 2011. évi pályázatot támogatja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
önkormányzati nyilatkozatok aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Még egy előterjesztés lenne a mai ülésre. Önkormányzati
ingatlanban lakók ügyét kellene a testületnek megvitatni, ezért zárt ülést rendelek el.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Ficzere Gábor Ökrös Imre
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


