
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február
2-án 1400 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2011. (II. 2.) Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
8/2011. (II. 2.) Egercsehi-Bekölce-Szúcs fogorvosi körzetben helyettesítés
9/2011. (II. 2.) Együttes zárt ülés elrendelése

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2011. (II. 2.) Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
3/2011. (II. 2.) Egercsehi-Bekölce-Szúcs fogorvosi körzetben helyettesítés
4/2011. (II. 2.) Együttes zárt ülés elrendelése

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pontok:

1. Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodása
      Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február
2-án 1400 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban

Jelen vannak:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

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

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Egyed Zsigmond polgármester
Balogné Bozó Krisztina alpolgármester
Bukucs Katalin képviselő
Egyed Zsigmondné képviselő
Kökény Béla képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívott:   Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm Egercsehi és Szúcs képviselő-testületét, a
tanácskozási joggal meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Barócsi-Bozsik Katalin
intézményvezetőt és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy Szúcs 5
megválasztott képviselőjéből 5 fő, Egercsehi 7 megválasztott képviselőjéből 7 fő megjelent,
így a testületi ülés határozatképes. A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
megtárgyalni. Kérem a javasolt napirendi pontokhoz tegyék meg észrevételeiket,
javaslataikat, majd ezután határozzunk a mai napirendről.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, Szúcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A képviselők írásban megkapták az Egercsehi-Szúcs
Községek Körjegyzőségének költségvetési gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Ezt az
Egercsehi pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kérem a bizottság elnökét ismertesse a bizottság
javaslatát.
Ökrös Imre képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megvizsgálta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolja. Akinek a kiküldött anyaghoz hozzászólása van kérem
tegye meg.
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Tóth Andrásné polgármester: A pénzügyi bizottságnak tehát módosító indítványa nincs,
elfogadásra javasolja a költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést. Kérem a
képviselőket az előterjesztéshez tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Amennyiben nincs
észrevétel, javaslat javaslom az előterjesztés elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-Szúcs
Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról határozatát.
A határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

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

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-Szúcs
Körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról határozatát.
A határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

2. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A fogászati ellátásról kellene a képviselő-testületeknek
tárgyalni. Jelenleg két napban csütörtökön és pénteken dr. Soós László fogorvos látja el a
fogászati teendőket, aki a bélapátfalvai rendelése mellett látja el az egercsehi betegeket.
Megkeresett dr. Szmirnova Éva fogorvos – aki már korábban ellátta Egercsehiben a fogászati
feladatot – mert a gyerekei végeztek a fogorvosi egyetemen, és a fia ellátná itt a feladatot.
Egyed Zsigmond polgármester úrral erről a lehetőségről már beszéltem, mert a doktornővel az
elválásunk nem volt jó. Viszont az jó lenne, hogy ha egy héten ötször lenne rendelés. Dr. Soós
Lászlóval is beszéltem, aki elmondta, hogy az unokahúga a nyáron végez a fogorvosi
egyetemen, és elvállalná Egercsehiben a rendelést. Kérem a képviselő-testületeket, hogy
gondolkodjanak el azon, hogy melyik változatba menjünk bele. Jelenleg a Heves Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve engedélyezte a működést, miután
felszereltük az ehhez szükséges eszközökkel, mert korábban a rendelő nem volt alkalmas az
ellátásra. A doktornővel egy 6 hónapos szerződésben kellene gondolkodni, vállalkozási
formában, és így a finanszírozást ő kapná. A polgármester úrral azt beszéltem, hogy
támogatnám Szmirnova doktornőt, de azóta már történt sok minden, ami elgondolkodtatott.
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Grósz Ilona alpolgármester: Nyárig  már  nincs  olyan  sok  idő.  Dr.  Soós  László  egy  jó
szakember. Én dr. Szmirnova Évát nem támogatom.
Beraxa Krisztina képviselő: Mi volt a probléma a doktornővel?
Tóth Andrásné polgármester: A rendelésekről rendszeresen több órát késett. Az
asszisztenssel is gond volt, hogy ki foglalkoztassa. Félek, hogy most is hasonló problémák
lesznek. Nagy ez a praxis, 3 települést kell ellátni, és van iskolafogászat is. Voltak a doktornő
mellett és ellene is vélemények. Vannak vele tisztázatlan ügyek is, amiben ha igaza lenne
akkor már jogi útra terelte volna a dolgokat. Dr. Soós Lászlóval is volt gond mostanában.
Egyedné Vincze Ilona képviselő: Pont én voltam az, akinek problémája volt a doktor úrral.
Rendelési ideje volt Egercsehiben, amikor ½ 10-kor már nem volt itt. A gyereket az iskolából
a fogorvos miatt nem tudom kivenni. Ha 8-12-ig rendel, akkor legyen itt az idő alatt. Délután
nem lenne megoldható a rendelés legalább az egyik nap?
Tóth Andrásné polgármester: Sajnos nem, mert ezt a kétszer fél napot Bélapátfalvától vette
el. Dr. Ecsédy Dénes fogorvos nyugdíjba ment, és valakinek el kell látni a praxist. Ő volt
kijelölve ide fogorvosnak, amikor bejelentette, hogy elmegy nyugdíjba behívattak a MEP-hez,
és el kellett dönteni, hogy milyen formában akarjuk ellátni a fogorvosi rendelést.
Egyedné Vincze Ilona képviselő: Egerben a technika házában nem szívesen vállalják az
ellátást, ha van Egercsehiben fogorvos. Én is hallottam, hogy dr. Soós lászló jó szakember.
Gál István képviselő: Ez egy ideiglenes megoldás. Ha a későbbiekben nem vállalja az
ellátást, akkor mi lesz? Milyen szerződés van kötve dr. Soós Lászlóval?
Tóth Andrásné polgármester: A szerződés határozatlan idejű, és 30 napos felmondási idő
van benne meghatározva. Dr. Soós Lászlóban nem merült az fel, hogy valakinek átadja a
rendelést, mert az unokahúgát szeretné ide hozni, és ő lenne a mentora 27 hónapig. De erről
majd a képviselő-testületeknek kell dönteni. De a doktor úron nem múlik, hogy ha találunk
ide fogorvost, akit a képviselő-testületek szeretnének, akkor elmegy. Annyit mondott, hogy
mielőtt átadjuk a rendelőt a felszerelést leltározzuk le.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha dr. Szmirnova Éva erkölcsileg kifogásolható akkor nem
érdemes erről dönteni. Ha dr. Soós Lászlóval meg vannak elégedve akkor júniusig kibírjuk
így a rendelést, és majd utána rendel az unokahúga.
Tóth Andrásné polgármester: Szmirnova doktornő rendszeresen későn érkezett, nem a
rendelőbe ment, hanem a hivatalba jött, és nem lehetett rávenni, hogy rendelni menjen.
Sokszor éjszaka rendelt. Az elszámolással sem volt korrekt, ha pedig szembesítettük vele,
akkor másképp intézte a dolgát. A Kft-jével kötnénk meg a szerződést, amiben több orvos is
van, és nem biztos, hogy mindig a mi orvosunk fog itt rendelni.
Egyed Zsigmond polgármester: Bizonytalan az ember, próbálkozhatunk dr. Szmirnova Éva
fiával, de ha nem jön be, utána lehet, hogy már Soós doktor úr sem hozza ide az unokahúgát.
Javaslom, hogy maradjon dr. Soós László a fogorvos.
Beraxa Krisztina képviselő: Soós doktor úr ezt a gesztust is értékelheti, hogy tervezünk vele.
Egyedné Vincze Ilona képviselő: Meg lesz pályáztatva majd a fogorvosi állás?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de ha valaki mindenféleképpen jönni akar, akkor
engedjük. Volt már korábban is kiírva pályázat. Soós doktor úr javasolta, hogy ha szerződést
kötünk, akkor 6 hónapot kössünk ki először. A háziorvosnál már belementünk egy ilyenbe. Ez
egy próbaidő lenne, és ha nem vagyunk elégedettek vele akkor így el tudunk egymástól válni.
A felmondási idő alatt tud keresni magának másik állást. Nem tudjuk, hogy melyik megoldás
lenne jó. A képviselő-testületek támogatják azt, hogy a helyettesítést dr. Soós lászló folytassa,
de a rendelési időt tartsa be, mert erre mi a fix finanszírozást átadjuk. Tehát erre a két napra
meg van fizetve.
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Gál István képviselő: Bélapátfalván fogadja a doktor úr a betegeket, hogy ha rendelési időn
kívül keresik meg?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ellátja ott is a betegeket úgy, mint itt, és annyiba kerül,
mint Egercsehiben. A betegek csak gépkocsival tudnak elmenni hozzá. Ezt az információt
majd kiírjuk a rendelő ajtajára. Javaslom továbbra is a helyettesítéssel történő fogászati ellátás
elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Egercsehi-Bekölce-Szúcs fogorvosi körzetben helyettesítés

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Egercsehi-
Bekölce-Szúcs fogorvosi körzetben a helyettesítést továbbra is dr. Soós László fogorvos látja
el.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Egercsehi-Bekölce-Szúcs fogorvosi körzetben helyettesítés

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Egercsehi-Bekölce-
Szúcs fogorvosi körzetben a helyettesítést továbbra is dr. Soós László fogorvos látja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Ha a helyzet valamiben változik ismét a képviselő-testület elé
terjesztem az ügyet. A közös fenntartású iskola finanszírozása lenne a következő előterjesztés.
Az Egercsehi iskolába Szúcsról 1-8. évfolyamon járnak tanulók. Az oktatás kötelező
feladatellátás minden önkormányzatnak. Így valamilyen hozzájárulást kellene minden
önkormányzatnak fizetni a fenntartásba. A társulási megállapodásban is van erről szó. A
költségeket tanuló arányban meg kellene osztani. Kiszámoltuk az előző évekre is, hogy
mennyi egy tanuló normatíván felüli költsége. Sajnos ez a szám az idén is csökkent. Idén 13
millió Ft-al kevesebb normatívát kapunk. Valamilyen formában Szúcs önkormányzatának a
kötelező feladatellátáshoz hozzá kell járulnia. Hevesaranyos kivált a társulásból, így
Egercsehi és Szúcs oktatási feladatellátását másképp kell megoldani. Előzetes egyeztetéssel
Bélapátfalvához csatlakoznánk. Ha a 7-8. osztály marad Egercsehiben akkor maga az iskola
nem kap tagintézményi támogatást, csak az óvoda. Ezzel együtt jár az átszervezés,
létszámleépítés. Bélapátfalvával közös tantestület jönne létre. Ez terv, ebben egyeztetések
voltak, de még nem biztos, hogy ez így fog megvalósulni. Ennek az előkészületei folynak.
Pénzügyi takarékosság is folyik. Most 36 millió Ft-os hiányt tett le az iskola az asztalra. A
konyha működésén is el kell gondolkodni, hogy akarjuk-e így tovább. A szúcsi képviselő-
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testület józan ítélőképességét kérem. Hallottam már, hogy örüljünk annak, hogy Szúcsról
idejárnak a gyerekek. Ma már mindenkinek, aki társulásban látja el a feladatát hozzá kell
járulnia a feladatellátáshoz. Bélapátfalva amennyiben mi bírjuk, engedi azt, hogy ide járjanak
a gyerekek. Ha viszont nem bírjuk akkor iskolabusszal kell a gyerekeket szállítani. Ezt a
kérdést meg kell beszélni.
Egyed Zsigmond polgármester: A legkedvezőbb megoldásra kell szavazni. Nekünk
mindegy, hogy a gyerekek hol szállnak le a buszról. A lényeg az, hogy melyik megoldás
olcsóbb. Nyilván Bélapátfalva is fog egy összeget mondani a feladatellátásra. Valahol
egyetértek Egercsehivel, de a legnagyobb baj az, hogy az államnak kellene ezt a problémát
megoldani, nem az önkormányzatoknak leosztani ezt a feladatot. Oldja meg az önkormányzat,
de miből. Költségvetést még nem láttam. De ezt a helyzetet már nem sokáig lehet húzni. Nem
tudom, hogy mit akar a kormány, de nem jó irányba megyünk. Tehát egyetértek Egercsehivel,
de számokat kell látni. El fogok menni más önkormányzathoz is. Nem Egercsehi ellen
megyek, de megpróbálunk mindent. Gondolkodtam azon is, hogy elmegyek tiszteletdíjas
polgármesternek, de az valaminek a rovására megy majd.
Tóth Andrásné polgármester: Mindenkinek a saját érdekeit kell nézni. Egercsehi is azt nézi,
hogyan tud pénzügyileg helyre jönni. A 36 millió Ft-os hiányt akkor tudjuk kezelni, hogy ha
súlyos lépéseket teszünk. Abban kell gondolkodni, hogy ha már valamit felújítottunk akkor
azt próbáljuk megtölteni tartalommal. De ha nem megy, akkor az adósságainkat kifizetjük, és
elmegyünk másfelé. Ez a hiány kezelhetetlen.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Az első költségvetés az egész társulásra készült.
Az óvoda kivételével minden tagintézményben azért van hiány, mert csökkent a normatíva.
Pár személyi és dologi kiadás ezt még növeli. A személyi kiadásoknál a határozott idejű
munkavállalóknál csak 6 hónap bért számoltam. Az elmaradott számlák kifizetése növeli a
hiányt. Lenne megoldás, de tudjuk, hogy ez nem népszerű lépés. Meg lehet határozni a
pedagógusok óraszámát úgy, hogy részmunkaidős foglalkoztatásúak lennének. A szakértő is
mondta, hogy ezt meg lehetne nézni. 22 óra a kötelező óraszám, azért lett így kialakítva a
költségvetés. De ha a szakértő véleményét elfogadjuk, akkor részmunkaidős kollégák is
lennének.
Tóth Andrásné polgármester: Ehhez a költségvetéshez hozzá fog nyúlni a képviselő-
testület. A társulásból kivált Hevesaranyos, ezt a 3 képviselő-testület elfogadta, tehát valahová
mennie kell Szúcsnak is. Ez akár közösen is megoldható. Legalább kétféle tervnek kell lennie
ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy melyiket tudjuk vállalni. Az elmaradt számlákat ki
kell fizetni, mert itt keletkezhetnek csak a pénzügyi problémáink. A két képviselő-testületnek
most fel van adva a feladat. Az intézmény átszervezéshez szakértő kell. Már van két szakértői
vélemény, amit figyelembe lehet venni. Megpróbáljuk a működtetést úgy megvalósítani, hogy
a költségvetésünket a legminimálisabban terhelje. Jó lett volna ezt tavaly május 15-ig
meglépni, mert akkor nem kerültünk volna ilyen helyzetbe. Most sokkal súlyosabb lépéseket
kell megtenni. Szúcs képviselő-testülete ezen a vonalon tud elindulni. Meg kell keresni azt,
amerre mindenki lépni tud. Mindenkinek a saját pozícióját kell megkeresnie. Várjuk a
kormány lépéseit is. Hallottuk már, hogy az önkormányzatokat megtámogatják, az iskola
állami finanszírozású lesz, járások lesznek. De ezekről még nem tudunk semmit, a
költségvetés határideje pedig itt van. Tehát magunknak kell a lépést megkeresni. Nem kell
megsértődni a másik településre. Hallottuk már, hogy iskolákat zárnak be, mert nem tudják
fizetni. Országosan nagy problémák vannak. Gázszolgáltatónak 9-10 millió Ft-al tartoznak az
önkormányzatok, 60 %-ban fizetik ki a béreket. Valahogy próbálnak talpon maradni. Június
30-ig ennek a társulásnak fenn kell maradni, és csak szeptember 1-től tudunk az új felállással
dolgozni. Nem tudom ezeket az átszervezéseket hogy tudjuk túlélni. Próbálunk
együttműködők lenni, nem egymást marni, de a település léte a fő.
Egyed Zsigmond polgármester: Bélapátfalvát kell majd megkeresni.
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Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva két variációt készít a társulásra. A pénzügyi és
szakmai része már elindult. Amikor megkaptuk a számításokat akkor lehet ezt nyilvánosságra
hozni. Ez hamarosan kész lesz, mert Bélapátfalva sem áll az oktatással jól, 70 millió Ft-os
hiánya van. Nem véletlenül keresi ő is a megoldást. Neki is szüksége van arra, hogy változzon
az intézménye.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Hevesaranyos a Bélapátfalvai Kistérségnek is
bejelentette a társulásból való kilépését?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, csak nekünk jelentette be. A hevesaranyosi
polgármester úr nem érti, hogy ilyen gyorsan kiengedtük őket a társulásból. Eddig már
háromszor jelentette be kilépési szándékát.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bélapátfalvára meg lettek küldve a képviselő-testületi
határozatok Hevesaranyos kiválásának elfogadásáról és a csatlakozási szándékról.
Tóth Andrásné polgármester: Meglepődtek azon, hogy kiengedtük őket a társulásból. Pedig
erről szólt az elmúlt két év, hogy engedjük ki őket, mert van aki fogadná őket. Most új
alapokkal indulhatunk, de mindenkinek a saját részét vállalni kell.
Puskás András képviselő: Nekem személyi jellegű előterjesztésem lenne, ezért zárt ülés
elrendelését kérem.
Tóth Andrásné polgármester: Zárt üléshez a két képviselő-testület minősített többségű
szavazata kell. Az igazgató asszonyt érinti, mert akkor neki maradnia kell.
Puskás András képviselő: Igen, őt is érinti.
Tóth Andrásné polgármester: Személyi ügy tárgyalása miatt javaslom zárt ülés elrendelését.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Együttes zárt ülés elrendelése

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy személyi ügy
tárgyalása miatt együttes zárt ülést tart Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-
testületével.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 2.) önkormányzati
határozata
Együttes zárt ülés elrendelése

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy személyi ügy
tárgyalása miatt együttes zárt ülést tart Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületével.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Zárt ülés keretében folytatjuk a testületi ülést.

K.m.f

Tóth Andrásné Egyed Zsigmond
 polgármester polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita Hajdu Erika
 körjegyző jegyzőkönyvvezető
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