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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 1000

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

4/2011. (I. 14.) Rendkívüli szünet az óvodában
5/2011. (I. 14.) Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes megbízása
6/2011. (I. 14.) Gyermekgyógyászati szakrendelés

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pont:

Rendkívüli szünet elrendelése
Előterjesztő: polgármester
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-én 1000

órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Távol vannak: Beraxa Krisztina képviselő
                              Ficzere Gábor képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott
képviselőből 5 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Állandó jegyzőkönyv
hitelesítőket választottunk az elmúlt ülésen, de most az egyik képviselő hiányzik, ezért
javaslom Gál István képviselőt megválasztani. Van más javaslata a képviselő-testületnek?
Amennyiben nincs, kérem kézfelnyújtással szavazzunk.

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

Tóth Andrásné polgármester: Javasolja elfogadni napirendnek az óvodában rendkívüli
szünet elrendelését.

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

Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A mai ülés összehívására telefonon került sor, mert a tegnapi
napon kint volt a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve az
óvodában, mert a háziorvos bejelentette, hogy sok a vírusos megbetegedés, sok gyerek
hiányzik. Ezért javasolják az óvoda működésének felfüggesztését elrendelni egy hétre. Az
óvodavezető javaslata az volt, hogy 3 munkanapra, január 18-ig függesszük fel a működést,
mert addig még lesz egy hétvége is, amikor gyógyulhatnak a gyerekek, és január 19-én
táncház lesz az óvodában, amire már mehetnek. Tehát január 14-től január 18-ig szünetelne az
óvoda nyitvatartása.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A rendkívüli szünetet az intézményvezetőnek kell
elrendelni, de ehhez be kell szerezni a képviselő-testület egyetértését. Ismerteti a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1) bekezdését.
Puskás András képviselő: Akkor úgy kellene felfüggeszteni a nyitvatartást, hogy
leghamarabb január 18-án nyit az óvoda, és amíg szükséges addig fenntartjuk a szünetelést.
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Tóth Andrásné polgármester: Aki hozzájárul ahhoz, hogy január 14-től január 18-ig
szünetel az óvoda nyitvatartása, és ezt ha szükséges január 21-ig fenntartjuk, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (I. 14.) önkormányzati
határozata
Rendkívüli szünet az óvodában

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Egercsehi
Napköziotthonos Óvodában 2011. január 14-től január 18-ig, amennyiben szükséges, január
21-ig rendkívüli szünetet rendeljen el az iskolaigazgató.
A határozat a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egri,
Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Népegészségügyi Intézete jegyzőkönyvén, valamint   a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1) bekezdésén alapul.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Döntött arról a képviselő-testület, hogy Hevesaranyos község
kilép a mikortérségi társulásból. A tegnapi napon tudomásomra jutott, hogy Hevesaranyos
körjegyzőséget akar létrehozni Egerbakta községgel. Gondolom az iskoláját is majd oda
kívánja vinni. Ezért én a tegnapi napon tárgyaltam Bélapátfalvával. Kátainé Bodó Zsuzsanna
igazgató helyettest bíznánk meg azzal, hogy szakmailag ezt az átszervezést intézze a
bélapátfalvai kollégákkal.
Grósz Ilona alpolgármester: Mikor lesz kész a szakértő szakvéleménye?
Tóth Andrásné polgármester: A holnapi nap jön a szakértő. A bélapátfalvai polgármester úr
mondta, hogy tagintézményként csatlakozhatunk úgy, hogy nem kell a 7-8. osztályt elvinnünk
Egercsehiből.
Gál István képviselő: Melyik település venne részt ebben a társulásban?
Tóth Andrásné polgármester: Gondolom Szúcs község is fog társulni. Nyakunkon a
költségvetés elkészítésének határideje, és nem tudom, hogy mit készítsünk elő. Össze kell
hívni a 4 települést, eldönteni azt, hogy ki mit szeretne kezdeni az intézményével. Bátornak
nincs intézménye, ő is megy valahová, Hevesaranyos csatlakozik esetleg Egerbaktához.
Balatonnal nem szeretnék társulni, inkább Bélapátfalvát részesíteném előnyben, mert ott sok
mindenre találtak már megoldást. A társulás pénzügyi és szakmai részét is kidolgozzák.
Ebben az ügyben szakmailag az igazgató helyettest találom alkalmasnak. Ha létrejön a
társulás Bélapátfalvával, akkor tagintézmény-vezetőt kell választani, akinek a személyére
javaslatot tehetünk. A társulás szakmai részébe viszont nem tudunk beleszólni.
Puskás András képviselő: A következő iskolaévtől jönne létre ez a társulás?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, 2011. szeptember 1-től. Márciusig kell dönteni az
átszervezésről.
Puskás András képviselő: A társulási ülést össze kell hívni.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de addig el kell készíteni az anyagot, amit tudunk
tárgyalni. Szeptemberig még van 8 hónap, addig ennek a társulásnak működnie kell, a
költségvetést el kell fogadni. 550.000 Ft-ot kell Hevesaranyosnak átadni havonta, amíg ezt a
pénzt nem küldi, addig a hevesaranyosi pedagógusoknak nem tudjuk utalni a fizetést.
Jubileumi jutalma is van 2 hevesaranyosi pedagógusnak, amit az igazgató asszony nem
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tervezett a költségvetésbe. Ezt is nekünk kellene kifizetni, és majd átadják a pénzt. Én viszont
ebbe nem megyek bele. Tehát 8 hónapra kell tervezni a költségvetést, és ez alatt az idő alatt
kell az új felállást meghatározni.
Puskás András képviselő: Reméljük más tantestülettel.
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva is szeretne költséget csökkenteni, és ez csak így
mehet. Egercsehibe 13 gyerek jár jelenleg Hevesaranyosról. Azt viszont nem tudom, hogy
hány elsős lesz. Gondolkodtunk abban is, hogy melyik intézményben milyen oktatás lenne,
két tannyelvű, sporttagozat, stb. amiért a gyerekeket ide vagy Bélapátfalvára vinnék. Ez jó
megoldás lenne, mert így nem kellene bezárni az intézményt. Bár lehet, hogy ezt kellene
tenni, mert nap mint nap szembesülünk azzal, hogy mit csinálnak egyes pedagógusok, mikor
mennek bíróságra megint.
Puskás András képviselő: A vizsgálat megtörtént, amiről a múlt ülésen döntöttünk?
Tóth Andrásné polgármester: Szerdán elkezdődött. Egy pár dolog már kimutatható. A
tavaszi szünetben sehol nem volt szabadság írva, és senki nem volt bent az iskolában, ami
napi 8 órát jelent. Az ellenőrzés még tart.
Puskás András képviselő: A levelet megkapták már, hogy a munkaidőt tartsák be?
Tóth Andrásné polgármester: Ez is kész lesz ma. Kell majd hozzá a január 5-én hozott
képviselő-testületi határozat is, mert azt fogják gondolni, hogy ez a TV adásra reagálás. Az
iskolai rongálásra is megoldást kell találni.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha a tanításnélküli munkanapon a pedagógusok nem voltak
bent ez ellen mit lehet tenni?
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg  még  tart  az  ellenőrzés.  A  4  embert,  aki  elment  a
munkaügyi bíróságra nem emeljük ki, egyformán vizsgálunk mindenkit. Az igazgató asszony
felelőssége megáll. Én írtam neki egy levelet, hogy a téli szünet tanítás nélküli munkanap,
amire válaszolt, hogy ez a nyári szabadság terhére megy. Szorgalmi időben a pedagógusok
nem vehetnek ki szabadságot, és többen is voltak akkor szabadságon. Jegyzőkönyvet fogunk
felvenni, és vizsgáljuk az igazgató asszony felelősségét. Elmondtam az igazgató asszonynak
azt is, hogy lehet az, hogy valaki ½ 10-kor érkezik, holott ½ 8-tól van munkaidő. Mi van
akkor, hogy ha helyettesíteni kell valakit reggel, akkor hogy tudja az intézményvezető
beküldeni ezt a pedagógust?
Gál István képviselő: Efölött nem kell vitát nyitni. A képviselő-testület hoz egy döntést, ha
nem tetszik a pedagógusoknak, akkor menjenek el a bíróságra, és majd döntünk újra. Ezzel
nem lehet várni, el kell már indítani. Semmi nem változik, sőt rajtunk nevetnek a
pedagógusok. Így döntött a képviselő-testület, azt nem akarják elfogadni, de amit az iskolában
mondanak nekik azt elhiszik.
Ökrös Imre képviselő: A szünet hogy van dokumentálva?
Tóth Andrásné polgármester: Szabadság van írva nekik. Ezért hozattam le a papírokat. A
tavaszi szünetben senkinek nincs kiírva szabadság.
Ökrös Imre képviselő: Ez hiány, ezekre a napokra nem jár bér. Szankciót adhatunk,
mostanában ha valaki ilyet csinál elküldik a munkahelyről. Ezt szigorúan be kell tartani.
Kátainé Bodó Zsuzsanna igazgató helyettessel meg lett beszélve, hogy elvállalja a megbízást?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, beszéltem vele, vállalja a megbízást.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szúcson el lehet mondani, hogy Egercsehi mit döntött
a közoktatási társulással kapcsolatban, mert oda is érkezett megkeresés Hevesaranyos
részéről, a kiválásáról.
Tóth Andrásné polgármester: Nem,  egyenlőre  várunk.  Most  megnézik  azt,  hogy  milyen
lehetőség van arra, hogy megalakuljon az új társulás.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Még nem lett megküldve Hevesaranyosnak sem, hogy
elfogadta Egercsehi a  kilépését.
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Tóth Andrásné polgármester: Közös képviselő-testületi ülést szeretnék összehívni, és ott
szeretném ezt közölni a hevesaranyosi képviselőkkel. A szakértői véleményt meg kell várni,
hogy az mit tartalmaz. Valamint azt is meg kell várni, hogy Bélapátfalva mit készít elő.
Márciusig fel lehet bontani a társulást, és júniusig elkészülnek a papírok. Szakmai programok
kellenek, amivel több normatívát tudunk lehívni. Az egyik lehetőség az, ami a szúcsi
óvodában működik, ez a kisebbségi és etnikai nevelés, amihez az kell, hogy egy osztályban 5
szülő kérje ezt az oktatási formát. Ezt az Egercsehi iskolában is meg lehetett volna tenni, mert
osztályonként van ennyi roma származású gyerek. Az idén 12 millió Ft-tal csökken a
normatíva. Innentől esélye nincs az önkormányzatnak, hogy tárgyalófélnek tekintsék. Főleg
úgy, hogy az ott dolgozók dirigálnak. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat megbízza
Kátainé Bodó Zsuzsannát az intézmény átszervezésének szakmai lebonyolításával kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (I. 14.) önkormányzati
határozata
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes megbízása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kátainé Bodó Zsuzsanna
iskolaigazgató helyettest, hogy Bélapátfalván tárgyalásokat folytasson az általános iskola
tagintézményként történő mikrotérségi csatlakozása szakmai kérdéseiről az iskolával és a
többcélú társulás munkaszervezetével.
Az iskolaigazgató helyettes beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskolaigazgató helyettes

Tóth Andrásné polgármester: A Markhot Ferenc kórház vezetése hozott egy határozatot,
hogy a gyermekgyógyászati feladatokat csak vállalkozókkal tudják ellátni, de csak abban az
esetben, hogy ha az önkormányzat havonta hozzájárul a finanszírozáshoz.
Puskás András képviselő: Hiányolta valaki a gyerekorvost a településen?
Tóth Andrásné polgármester: Nekem nem jelzett senki, más településre járnak
gyerekorvoshoz.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez évi 120.000 Ft lenne.
Puskás András képviselő: Egy hónapban egy alkalommal rendelne itt a gyerekorvos, ennek
semmi értelme nincs. Mi van akkor, hogy ha az én gyerekem nem akkor beteg? Hetente
egyszer kellene gyerekorvos.
Ökrös Imre képviselő: Bélapátfalván van gyerekorvos.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, oda átviszik a gyerekeket. Nem biztos, hogy azon a
napon van szükség az orvosra, amikor itt rendel.
Grósz Ilona alpolgármester: A háziorvos megcsinálja az oltásokat, az iskola-egészségügyet.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor a képviselő-testület nem kívánja igénybe venni ezt a
lehetőséget.
Ökrös Imre képviselő: Azt azért meg kellene nekik írni, hogy heti egyszeri rendelést tart a
képviselő-testület elfogadhatónak.
Gál István képviselő: A fogorvossal mi a helyzet? Mert elterjedt a településen az a hír, hogy
nincs már fogorvos, mert nem fizettünk neki.
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Tóth Andrásné polgármester: Decemberben lett neki utalva egy szép összeg. Én hallottam
már azt is, hogy a háziorvosnak is felmondtunk. Pedig a háziorvost nem is mi munkáltatjuk,
hanem az Országos Alapellátás. Most úgy látszik kezdik kikezdeni ezeket az embereket, hátha
elegük lesz, és elmennek. Szmirnova doktornő megkeresett, hogy mind a két gyereke
elvégezte a fogorvosi szakot, és teljes állásba jönne ide rendelni vállalkozási formában. A
MEP-től kapott finanszírozást átadnánk, és a közüzemi díjat nekünk kellene fizetni. Az
önkormányzat a vállalkozó fogorvosnak semmit nem tud fizetni. Gondolkodjon el rajta a
képviselő-testület, hogy szükség van e teljes állású fogorvosra. Heti 5 napot rendelne.
Ismerjük a doktornőt, nem tudom, hogy a fia szakmailag milyen fogorvos. Ezt a lehetőséget
még Sós doktor úrral is meg kell beszélni, mert nem tudom, hogy ő meddig tervezte az
Egercsehiben való rendelést. Kívánja-e folytatni itt a rendelést, mert ha nem, akkor nekünk
lépni kell. Elküldeni semmiféleképpen nem szeretném. Aki egyetért azzal, hogy a
gyermekorvosi rendelésre havi egyszeri alkalommal nem tart igényt az önkormányzat kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (I. 14.) önkormányzati
határozata
Gyermekgyógyászati szakrendelés

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja a
gyermekgyógyászati szakrendelés újraindítását.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Gál István Ökrös Imre
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


