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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én 1400

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

52/2011. (V. 25.) Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 2010.
53/2011. (V. 25.) Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról 2010.
54/2011. (V. 25.) Szociális Bizottság beszámolója 2010.
55/2011. (V. 25.) Idősek Klubja szakmai beszámolója 2010.
56/2011. (V. 25.) Körjegyzőség beszámolója 2010.
57/2011. (V. 25.) Együttműködési megállapodás a rendőrséggel
58/2011. (V. 25.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés 2010.
59/2011. (V. 25.) Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2010-2016.

Rendeletek száma és tárgya:

7/2011. (V. 25.) A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Közös Helyi
Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról 2011-2014.

Napirendi pontok:

1. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Előterjesztő: családgondozó
2. Gyámügyi tevékenységről beszámoló
Előterjesztő: körjegyző
3. Bizottságok beszámolója
Előterjesztő: bizottságok elnökei
4. Házi gondozó beszámolója
Előterjesztő: házi gondozó
5. Körjegyzőség beszámolója
Előterjesztő: körjegyző
6. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én 1400

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Távol vannak: Beraxa Krisztina képviselő
        Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívottak:                             Mező Anita családgondozó
 Tóth Tímea családgondozó
 Gyarmati Tibor körzeti megbízott
 Ország Gábor körzeti megbízott

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Mező Anita családsegítőt, Tóth Tímeát a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját, Gyarmati Tibor rendőr-főtörzsőrmestert, Országh
Gábor rendőr-főtörzsőrmestert. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen
van, így a testületi ülés határozatképes. Az egyik állandó jegyzőkönyv hitelesítő hiányzik,
helyette javaslom Grósz Ilona alpolgármestert megválasztani.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
tárgyalni. Napirend előtt az új körzeti megbízott fog bemutatkozni egy pár szóban. Van más
javaslat a napirendi pontokra? Kérem a napirendi pontok elfogadását.

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

Tóth Andrásné polgármester: Kérem Gyarmati Tibor rendőr-főtörzsőrmestert, Országh
Gábor rendőr-főtörzsőrmestert, hogy egy pár szóban számoljanak be az Egercsehiben folyó
munkájukról.
Gyarmati Tibor rendőr-főtörzsőrmester: Köszöntöm a képviselő-testületet. Egercsehi,
Szúcs, Bekölce községek körzeti megbízotti feladatait fogom ellátni, de előtte be kell mennem
Egerbe, hogy bűnügyi ügyekben képezzem magam. Bármikor lehet hívni, a régi körzeti
megbízott telefonszámát kaptam meg, azon elérnek. Korábban Budapesten a II. kerületi
Rendőrkapitányságon dolgoztam. Van egy 3 éves kisfiam, vele, és az élettársammal
költöztem ide. Szeptember 1-vel állok Egercsehiben szolgálatba, addig Országh Gábor
kollégámhoz kell fordulni, ha valamilyen probléma van, ő majd tájékoztatni fog engem az
ügyekről.
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Országh Gábor rendőr-főtörzsőrmester: Köszöntöm a képviselő-testületet, engem
ismernek már a településen. Arról számolnék be, hogy jelenleg milyen ügyekben nyomozok.
Legutóbb az általános iskolába történt betörés, amiben az önök segítségét kérnénk. A tegnapi
napon az iskolában volt egy kerékpáros játék, amelynek keretében ellenőriztük a
kerékpárokat, és sajnos 23 kerékpárból csak egyre tudtam matricát ragasztani, hogy
megfelelő. A betörésben nem én nyomoztam, hanem Eger, mert a kár összege meghaladta a
250.000 Ft-ot. A bűnmegelőzésben nagy szerepe lenne a riasztónak. Az iskolában az egyik
terem be van riasztózva, oda nem is mentek be, nyilván belső információ alapján. A
tornatermi folyosón, az ablakon lévő rácsot meg kellene erősíteni, valamint mozgásérzékelő
lámpát kellene felszerelni a tornaterem oldalára, hogy felvillanjon éjszaka, és a növényzetet
meg kellene ritkítani, hogy ha járőrözök akkor rá tudjak látni az épületre. Ilyen lámpát
Egerbocson is felszereltek, és 4-5 éve nem is volt betörés. A riasztót össze kellene kötni a
tanári résszel. Tegnap hárman úgy felmentünk az iskolába az emeletre a tanári szobába, hogy
nem vette észre senki, a kulcs pedig benne volt a zárban. Folyamatban lévő bűncselekmény
egy darab van, 3.000 Ft értékben elkövetett karólopás. Én kívánom, hogy ez legyen a
legnagyobb ügy Egercsehiben.
Gál István képviselő: A csirkefeldolgozóban történő lopásról tudna szólni egy pár szót?
Országh Gábor rendőr-főtörzsőrmester: Azt az ügyet nem én viszem, átkerült más
megyéhez. Köszönet ezért a bejelentésért a polgárőröknek. Azon a napon nem dolgoztam, de
intézkedtem az ügyben, és a bélapátfalvai kollégák ki is jöttek. Szóltak már nekem, hogy
mostanában keveset látnak. Ez azért van, mert az EU soros elnökség miatt 2 hétre
felvezényelnek Budapestre. De azért igyekszem mindig megjelenni a településen. A
temetőben történő lopások megszűntek, nem érkezett újabb bejelentés onnan. Ahogy a
kollégám mondta szeptember 1-ig még engem kell keresni.

1. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Köszönjük, sok sikert a munkájukhoz. Első napirendi
pontunk a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója. A képviselők írásban megkapták a
beszámolót.
Tóth Timea családgondozó: Köszöntöm a képviselő-testületet. Kovács Krisztina
helyettesítését végzem 2011. január 1-től. Tavaly egy válsághelyzetben lévő várandós anya
volt, akinek komoly segítség kellett. A falunapon voltunk kint segíteni. A jelzőrendszerrel
tartjuk a kapcsolatot. A iskolából érkezik a legtöbb jelzés a problémákról. A védőnőtől pedig
higiénés problémák miatt jön a jelzés. A tavalyi évben 25 fő volt alapellátásban.
Tóth Andrásné polgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat minden kedden itt van a
településen, ha valamilyen probléma van, akkor segítséget nyújtanak, akár soron kívül.
Krisztina helyett egy megfelelő embert kaptunk, a jegyző asszonynak is nagy segítséget ad. A
képviselő-testület nevében megköszönöm a munkáját. Szeretnénk, hogy ha ez továbbra is így
folyna.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én is köszönöm a magam és a gyámügyi ügyintéző
nevében a segítséget.
Gál István képviselő: Gyűjtöttünk a településen ruhákat az árvízkárosultaknak. Két
szállítmány eljutott a rászorulókhoz, de a harmadik nem. A Művelődési Házban van lerakva,
nagyon szívesen felajánljuk a rászorulóknak.
Mező Anita családsegítő: Meg szoktuk kérdezni, hogy az adott településen szétoszthatjuk-e,
mert van, aki azt kéri, hogy máshol adjuk oda a rászorulóknak. Tavaly is egy budapesti
ruhaadomány lett 3 településen szétosztva. Friss információkkal rendelkezünk a kisbabákról,
a védőnő segítségével tudunk ruhaadományt osztani. Köszönjük a felajánlást.
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Ökrös Imre képviselő: Ha lehet, akkor ne itt osszák szét a ruhákat, mert itt lett gyűjtve.
Bútor és hűtőszekrény is van összegyűjtve.
Mező Anita családsegítő: A bútort sajnos mi nem tudjuk elszállítani, de ha az adott család
megoldja a szállítást, akkor megszervezzük. Én a Bélapátfalvai Többcélú Társulás keretén
belül működő Családsegítő Szolgálatnál dolgozom. A beszámolónkban benne van minden
statisztikai adat. A tapasztalataim szerint a fő probléma az álláskeresés. Emiatt sokan
megállítanak az úton, és telefonon is keresnek. Én a rendszeres szociális segélyen lévőkkel, az
55 év felettiekkel, illetve az egészségkárosodottakkal foglalkozom. Volt már rá példa, hogy
sikerült segélyesnek elhelyezkednie, ez maximálisan az ő érdeme volt. Sajnos van ennek az
ellenkezője is, amikor valaki mentális állapotánál fogva alkalmatlan erre. Egy hónapban
egyszer keresnek fel engem, mert együtt kell működniük velem. Tavaly 13 fő szerepelt a
nyilvántartásomban, ebből 1 fő közfoglalkoztatásban vett részt, 1 fő elhelyezkedett, 1 fő pedig
nyugdíjas lett. Sokan keresnek meg egyszeri gyógyszertámogatás és egyszeri nyugdíj
kiegészítés miatt. Igaz, hogy ez egyszeri juttatás, de ez a pénz is jól jön a rászorultaknak.
Vannak rendszeresen bejáró ügyfelek. Sajnos bedőlt hitelesek is vannak, akiknek nem nagyon
tudunk segíteni, mert a részleteket sem tudják fizetni. Ugyan ez a helyzet a szolgáltatóknak
tartózókkal is. Ilyenkor megpróbálunk alapítványokhoz fordulni, akik esetleg tudnak segíteni
a bajbajutottakon. Pénzzel nem tudjuk segíteni a családokat. Önkormányzati segítséget tudunk
felajánlani, de ezzel vigyázni kell, mert lehet, hogy már kért segélyt, vagy nem jogosult a
segélyre. Ezt a lehetőséget nem nagyon szorgalmazzuk, mert az önkormányzatnak is
gazdálkodnia kell a pénzével. Egy idősotthoni elhelyezési kérelem volt a tavalyi évben, ami
még most is folyamatban van. Egy hajléktalan személy volt a településen, aki jelenleg
Egerben hajléktalanszállón van, folyamatban van a füzesabonyi Szenvedélybetegek
Otthonában  történő elhelyezése.  Ez  a  megoldás  még  mindig  jobb,  mintha  itt  lenne  a
buszmegállóban. Sipos Istvánné házigondozó nagyon jól végzi a munkáját, a körzetben ő a
példa. Jelenleg 9 gondozottja van, Bélapátfalváról megadnak minden segítséget a
munkájához. A családokkal kapcsolatban sajnos az a tapasztalatom, hogy a probléma sokszor
nem a gyerekkel van, hanem a szülővel. Vannak gyerekek, akikkel a szülők nem tudnak mit
kezdeni. A gyerek a szülőtől tanul, otthon a szülei viselkedését látja, neki az a természetes,
úgy fog felnőni. A problémás családokkal állandóan összeülünk, a védőnő, iskola, jegyző
jelenlétében, de nem tudunk rájuk hatni. Ha a gyerek eléri az 50 órás hiányzást az iskolában,
akkor felfüggesztésre kerül a családi pótlék folyósítása. Ha a szülő részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, akkor pénzfelhasználási tervet kell készíteni, és
bevásárolunk neki. Ha a szülő nem részesül gyermekvédelmi kedvezményben, akkor egy erre
a célra elkülönített számlán gyűlik a pénz. Sajnos sok család már csak akkor keres meg,
amikor már ki van írva árverezésre az ingatlana. Nem tudom miért nem jönnek hamarabb.
Tehát az együttműködés hiánya is nagy probléma sokszor.
Tóth Andrásné polgármester: A szociális bizottság is megtárgyalta a mai ülés 1-4. napirendi
pontjára vonatkozó előterjesztést. Kérem, a bizottság elnökét számoljon be a bizottság
munkájáról.
Ficzere Gábor képviselő: A bizottság mind a 4. napirendhez tartozó anyagot megtárgyalta.
Komplett egységesek a beszámolók, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm az elvégzett munkát.
Sajnos én is azt látom, hogy a gyerekben keressük a hibát, pedig a szülőben kellene.
Gál István képviselő: Elhangzott, hogy egy lakos olyan helyzetbe került, hogy hajléktalanná
vált. Ezt nem lehetett volna megelőzni?
Mező Anita családsegítő: Megkaptuk az adásvételi szerződést. Elmondás alapján úgy történt
az ingatlan eladása, hogy a tulajdonost elvitték egy másik településre aláírni a papírt, a ruháit
pedig kipakolták a házból. Amikor kérdeztem, hogy miért írta alá azt mondta, hogy mit
tehetett volna.
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Gál István képviselő: Igen, én is beszéltem vele, elvitték Istenmezejére, kényszerítették az
aláírásra, a ruháját kipakolták, a doktor úr úgy vitette el a kórházba. Kórházban volt, de onnan
már kivették. Nem tudom, hogy 28.500 Ft jövedelemmel hová fogják felvenni.
Mező Anita családsegítő: Füzesabonyba jövedelem nélkül felveszik. Folyamatban van a
nyugdíjazása. A hozzátartozójával megbeszéltem, hogy a gondnoki kirendelőt adja fel a
gyámhivatalnak postán, de ez nem történt meg. Ha gondnokság alá került volna, akkor nem
tudták volna aláíratni vele a papírt. Sajnos egy pohár borért bármit megtett. Az összes
segítséget megkapta, amit tudtunk neki nyújtani, a rokonai is segítették, de sajnos az ilyen
ügyfél, aki ilyen állapotban van bármire képes.
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ által elvégzett gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolókat javaslom
elfogadásra.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beszámolója 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi beszámolóját.
A gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló és a szakmai beszámoló a jegyzőkönyv
melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző, családsegítők

2. napirendi pont

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A gyámügyi tevékenységben új feladat az iskoláztatási
támogatás felfüggesztése. Az iskolai hiányzás esetén 10 óra után jelzést küld az iskola az
önkormányzatnak. Ekkor a szülő végzéssel értesül arról, hogy mi lesz annak a
következménye, hogy ha 50 órát hiányzik a gyermek. 50 órás hiányzás esetében fel kell
függeszteni a családi pótlék folyósítását, a pénzt külön számlán kell kezelni, és gondnok
rendelkezik felette.
Tóth Andrásné polgármester: A 2010. évi gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót
javaslom elfogadásra.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekvédelmi
munkáról szóló 2010. évi beszámolót.
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A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

3. napirendi pont

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület a szociális bizottság hatáskörébe utalta a
különböző szociális ellátások megállapítását. A bizottság eleget tett a feladatának, a
jogszabályok betartásával dolgozott. Ebben a nehéz pénzügyi helyzetben más feladatot nem
tud végezni. Javaslom a beszámoló elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Szociális Bizottság beszámolója 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság
2010. évi beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, bizottság elnöke

4. napirendi pont

Tóth Andrásné polgármester: A szociális étkezés beszámolója a következő. Bélapátfalvával
mikrotársulásban látjuk el ezt a feladatot. Ennek keretében étkeztetés és nappali ellátás
biztosítása a feladat. Egercsehiben csak étkeztetés folyik. A szociálisan rászorulóknak
nyújtunk egyszeri meleg étkezést. Egercsehiben 1 fő maga szállítja el az ételt, 18 főnek
házhoz szállítjuk. Ebben a számban benne vannak a házi segítségnyújtásban résztvevők is. Az
önkormányzat 1 fő közcélú munkással látja el a házhoz szállítási feladatot. Javaslom a
beszámoló elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Idősek Klubja szakmai beszámolója 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Idősek Klubja 2010. évi beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző, házi gondozó
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5. napirendi pont

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A beszámoló főleg számadatokat tartalmaz. Javítani
való a hivatal működésével kapcsolatban a beszámoló végén szerepel. A kinlévőségeket
jobban, hatékonyabban kell behajtani. Ezeket a döntéseket nehezen hozzuk meg, de muszáj,
tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére is. A családsegítővel nagyon jó a kapcsolatunk.
Tóth Andrásné polgármester: A gazdálkodás lekerült az önkormányzathoz, és az itteni
gazdálkodó végzi a munkát. Létszámbővítés nem történt. A jövőre nézve ezt majd figyelembe
kell venni. Mindent megteszünk, hogy minél jobb hatékonysággal működjön a hivatal. Sok a
munka nagyon, reméljük azért sikerül majd a szabadságot részükre biztosítani. A határidők
szorosak, de el kell végezni a feladatokat. A köztisztviselők maximálisan végzik a
munkájukat, és a teherbírásuk is megfelelő. Szóbeli dicséret őket is illeti. A lakosság felé az
ügyintézés, és a kapcsolattartás jó.
Gál István képviselő: Részünkről a dicséret megvan, jó lenne, hogy ha ez a mikrotérségen
belül is így lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót javaslom elfogadásra.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Körjegyzőség beszámolója 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-Szúcs
Községek Körjegyzősége 2010. évi beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

6. napirendi pont

Tóth Andrásné polgármester: Dr. Petrovics András rendőrkapitány egy együttműködési
megállapodást küldött az önkormányzatnak. Az iskola rendőre programot kívánják bevezetni,
ami már megy az iskolában. Az együttműködési megállapodás egy hozzájárulás lenne, hogy
az intézményben megjelennek majd a rendőrök. Javaslom, hogy támogassa az önkormányzat
ezt a kezdeményezést. Egy új rendelkezés alapján kötelező ezt az együttműködést megkötni.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Együttműködési megállapodás a rendőrséggel

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az együttműködési
megállapodást az Egri Rendőrkapitánysággal.
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Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A Xerox biztosítja és szervízeli az önkormányzat fénymásoló
berendezését. Az iskolát is megkeresték egy ajánlattal. Egy nyomtatót szeretnének méltányos
áron felajánlani. Ez egy fekete-fehér fénymásoló lenne, A4/A3 méretű lapokat tud másolni.
Az iskolában lévő fénymásoló kapacitása kicsi, az üzemeltetési költsége sok. 250.000 Ft +
ÁFA összegért 36, 48, 60 hónapra lehet bérelni. 36 hónap 13.400 Ft/hó, 48 hónap 9.675 Ft/hó
lenne az ár. Egy hónapban 6.000 Ft-ot kell fizetni, 1.500 db példányszámot lehet készíteni, a
továbbiakért fizetni kell, ami 2,5 Ft/oldal. A nyári szünetben nem kell érte fizetni. Tehát 6.000
Ft + 9.675 Ft lenne a havi díja. Ha a festék árakat nézzük, akkor lehet, hogy drágábban jön ki
a mostani nyomtató/fénymásoló. Ez a berendezés faxol, nyomtat, fénymásol, szkennel. Most
csak tájékoztatom a képviselő-testületet, erre a kérdésre még majd visszatérünk.
Gál István képviselő: Az ajánlat jónak tűnik. Ez nem egy nagy összeg, és szükség lenne a
berendezésre.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, tanévkezdéstől pedig nagy szükség lenne rá. Ha
probléma van, akkor karbantartják a készüléket, festéket adnak hozzá, amiért nem kell fizetni.
Megkeresett a Mester és Fia Kft., hogy a napköziből nem kívánunk-e valamilyen berendezést
értékesíteni. Hűtőládát szeretne vásárolni, amit egy szakértő értékelne fel. Úgy gondolom nem
kellene kiárusítani onnan semmit, mert még szükségünk lehet a konyhára. Amíg nem látjuk,
hogy milyen lehetőségeink lesznek, addig nem kell felszámolni, mert a konyha
főzőkonyhának még most is megfelel.
Ficzere Gábor képviselő: Van visszajelzés az étel minőségére, amióta szállítják?
Tóth Andrásné polgármester: Az iskolában nincs probléma, az óvodából érkezett
visszajelzés, hogy kevés az adag. Kértem, hogy jelezzék, vagy írják le nekem, hogy ha
valamilyen probléma van, mert akkor beszélek a cégvezetővel.
Gál István képviselő: Azt hallottam, hogy nem azon az áron adják az ételt, amit a képviselő-
testület elfogadott.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat térítési díja 340 Ft + Áfa volt. Most 555 Ft-
ért vesszük. Ezt az árat az önkormányzat átvállalni nem tudja a szülőktől. Jelenleg 450 Ft-ért
kapják az ételt, ami egy középár. A vállalkozó által adott árak vannak, csak a szülőknek
többet kell fizetnie a korábbi árhoz képest. Ilyen olcsón senki nem főzött, mint mi. Nem a
teljes árat fizetik most sem a szülők. A képviselő-testületnek át kell gondolnia majd, hogy
milyen összegű térítési díjat szedjen be a szülőktől. A gyerekeknek egyszeri melegétkezést
kell biztosítani. Tájékoztatom a Mester és Fia Kft-t, hogy nem kívánunk a napköziből
értékesíteni semmit.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A  közbeszerzési  törvény  előírja,  hogy  éves
közbeszerzési statisztikai összegzést kell készíteni május 31-ig az éves közbeszerzésekről.
2010. évben 13.105 eFt értékben folytatott le az önkormányzat közbeszerzési eljárást, a
tanulói laptop program keretében.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a közbeszerzési statisztika elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Éves közbeszerzési statisztikai összegzés 2010.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi éves
közbeszerzési statisztikai összegzést.
Az éves közbeszerzési statisztikai összegzés a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Többcélú Társulás elkészíttette a
kistérségre vonatkozóan a környezetvédelmi programot és a hulladékgazdálkodási tervet. Az
irományokat már a bélapátfalvai társulási ülésen elfogadták. Egercsehi is szerepel a
programban, a tervben. A dokumentumokat a hivatalban meg lehet tekinteni.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Bélapátfalvai Társulási Tanács környezetvédelmi
program 2010-2016. évi felülvizsgálatának elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2011. (V. 25.)
önkormányzati határozata
Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2010-2016.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulása Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát 2010-2016. évekre
vonatkozóan.
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Bélapátfalvai Társulási Tanács közös helyi
hulladékgazdálkodási terv 2011-2014. évi felülvizsgálatának elfogadását.

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

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (V. 25.)
önkormányzati rendelete
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Közös Helyi  Hulladékgazdálkodási Terv
felülvizsgálatáról 2011-2014.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulása Közös Helyi  Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatáról 2011-2014.
szóló rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és zárt ülést
rendel el.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Ökrös Imre Grósz Ilona
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


