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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 1000 
órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
 Beraxa Krisztina képviselő 
 Ficzere Gábor képviselő 

Ökrös Imre képviselő 
Puskás András képviselő 

 
Távol van: Gál István képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
    
Meghívottak: dr. Holló István könyvvizsgáló 
                        Kátainé Bodó Zsuzsanna megbízott iskola igazgató 
                        Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Kátainé Bodó Zsuzsanna intézményvezetőt, 
dr. Holló István könyvvizsgálót. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen 
van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Puskás András és 
Ökrös Imre képviselőket megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Puskás András és Ökrös Imre képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokra? Amennyiben nincs, kérem a napirendi 
pontok elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Első napirendi pont a 2012. évi munkaterv megtárgyalása. 
Kérem ezzel kapcsolatban a véleményeket, javaslatokat. A munkaterv év közben változni fog, 
mert jelenleg csak a fő pontokat tartalmazza, amiket kötelező a képviselő-testületnek 
megtárgyalnia. Amennyiben nincs javaslat kérem a munkaterv elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Munkatervr ől 2012. 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi munkatervét. 
A munkaterv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
2. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Második napirendi pont a 2012. évi költségvetés 
megtárgyalása. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kérem a könyvvizsgáló 
urat véleményezze a tervezetet. 
dr. Holló Imre könyvvizsgáló: Tisztelt képviselő-testület. A korábbi évektől eltérően idén 
egy kicsit másképp kellett tervezni a költségvetést. A pénzügyi bizottsági ülés a testületi ülés 
előtt volt. A könyvvizsgálói jelentés is azért nem végleges, mert még változni fognak az 
adatok, és a végleges jelentést, majd akkor fogjuk kiadni. Ami ezt a helyzetet okozta az az, 
hogy majdnem minden törvény, jogszabály megváltozott, ami az önkormányzatok működését 
szabályozza. Megváltozott az önkormányzati törvény, lett egy magyar önkormányzatokról 
szóló törvény úgy, hogy a régi önkormányzati törvény nem szűnt meg, hanem bizonyos 
paragrafusai január 1-től, míg mások 2013. január 1-től fognak megszűnni. Átalakulóban van 
a világ, így az államháztartásról szóló törvény is teljesen új, ami sokkal szigorúbb szabályokat 
ír elő, mint a korábbi törvény. Ez a tervezés rendjét is teljesen megváltoztatta. Korábban egy 
költségvetési tervet készített az önkormányzat pl. a körjegyzőségre, és nem választották szét 
az intézmények költségvetését, ezek nem jelentek meg külön a képviselő-testület előtt. Most 
viszont az államháztartási törvény változása miatt a képviselő-testülethez címzett támogatások 
a testületnél jelennek meg, és az összes intézményeknek, amely jogilag önálló – függetlenül 
attól, hogy gazdálkodási jogköre milyen volt - költségvetést kell készíteni. A törvényhez 
készült egy kormányrendelet – ezeket a változásokat december 31-én fogadták el, nem volt 
sok idő a felkészülésre – de még érezhető az ezzel kapcsolatos bizonytalanság. Megváltozott 
többek között a szakfeladatokról, az államháztartás szakágazati rendszeréről szóló jogszabály, 
amelyek még a jövőben ismét módosulnak. Tehát ilyen körülmények között kellett a 2012. évi 
költségvetést elkészíteni. Ezért több egyeztetésre volt szükség, mint korábban, ezek 
megtörténtek. Ez alapján megállapítottuk, hogy formálisan a költségvetés szerkezete, 
struktúrája megfelel az új törvényeknek, és tükrözi azokat az előírásokat, amelyek az 
államadósság keletkeztetéséről szóló törvényben illetve a kormányrendeletben vannak. A 
stabilitás törvény nagyon szigorúan visszafogja az államadósság keletkeztetését. Tehát 
ezeknek a jogszabályoknak a költségvetés megfelel. Azonban fel kell hogy hívjam a figyelmet 
arra – a pénzügyi bizottsági ülésen is megtettem – hogy a költségvetés készítésekor 
vizsgálnunk kell annak megalapozottságát. A kiadási oldalon a jogszabályoknak megfelelő 
kiadások kerültek betervezésre. A bevételi oldalon az egyensúly megőrzése érdekében olyan 
bevételeket tervezett az önkormányzat, amelyeknek a megvalósulására ma nem sok esély van. 
Ingatlaneladást terveztek, de ma már nehéz eladni egy ingatlant, az ára pedig még 
kétségesebb. Tehát van egy erős bizonytalanság a költségvetés bevételi oldalán, ami adott 
esetben egy egyensúlyi hiányt eredményezhet. A pénzügyi bizottsági ülésen elmondtam 
részletesen, és most nem akarok visszatérni rá, hogy a bizonytalanságok egy része olyan, 
hogy szinte biztos, hogy lesz egy kis támogatás, amire jogosult lesz az önkormányzat, de 
ezzel nem szabad tervezni, és van az ingatlaneladás. Tehát különböző bizonytalansági fokú 
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bevételek is vannak a költségvetésben, de ezzel együtt azt mondom, hogy a költségvetés 
törvényes, mindenképpen javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra, de azt is javasoltam a 
polgármester asszonynak emellett 2-3 héten belül készíteni kell egy olyan tervet, amely a 
korábban felhalmozott adósságok kezelésére, illetve a költségvetésben lévő bizonytalanságok 
megszüntetésére irányul. Adott esetben adósságrendezést, önkormányzati biztos kirendelését 
is előírhatja a képviselő-testület, hogy ha így dönt. Minderre írásban is fel lett hívva a 
polgármester asszony figyelme. Ezzel foglalkozni kell, mert ma már olyan szigorú a 
szabályozás, hogy a stabilitási törvény 10. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat működési 
célra csak likvid hitelt vehet fel. A likvid hitel azt jelenti, hogy előre tudni kell, hogy miből 
lesz visszafizetve. Nyilván azért hozták ezt a szabályt, hogy ne lehessen működési hitelt 
felvenni. Beruházásra is csak akkor lehet, hogy ha megvannak a szabályai. Bizonyos összeg 
felett pedig a kormány jóváhagyása szükséges a hitelfelvételhez. Javaslom, hogy fogadják el a 
költségvetést a pénzügyi bizottság módosító javaslatával együtt, de a kiadások lefaragására 
lesz szükség. Várom a képviselők ezzel kapcsolatos kérdéseit. 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönjük. Kérem a pénzügyi bizottság elnökét tájékoztassa 
a képviselőket a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
Ökrös Imre képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetés tervezetet. 
Figyelembe vettük a könyvvizsgálói jelentést. Javasoljuk, hogy rövid határidőn belül az 
intézmények vezetőivel együtt a betervezett költségeket átnézzük, és ahol lehet tervezzük át. 
A pénzügyi bizottság javasolja a 2012. évi képviselői tiszteletdíjakról történő lemondást, és az 
elmaradt tiszteletdíjak kifizetését. A polgármester asszony költségátalányát javasoljuk 
útiköltség elszámolással igénybe venni. A költségvetés újratervezésénél nagyon indokolt 
volna az étkeztetés térítési díj felülvizsgálata. A közvilágítás, az ivóvízellátás mérséklése 
lényeges, mert az ivóvízellátásnál nem tartom célszerűnek, hogy a közösből menjen ki az a 
pénz, amit azok a lakosok használnak el, akik a közkutat veszik igénybe térítési díj nélkül. A 
pénzügyi bizottság a javaslatokat elfogadta, ezért a képviselő-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra javaslom. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselőket, hogy a költségvetéshez az 
elhangzottak alapján a kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 
Puskás András képviselő: A költségvetést most el kell fogadni? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a javasolt átdolgozásokkal. Megkaptuk, hogy a 
Bélapátfalvai Kistérségtől mennyi normatívát kapunk. Mozgókönyvtári támogatásra 350 eFt-
ot a korábbi 500 eFt helyett, illetve kevesebb lett az idei évben a befizetési kötelezettségünk. 
Van áthúzódó 2011. évi befizetés elmaradásunk, de az idei befizetés csak az egészségügyi 
ügyeleti ellátás és a munkaszervezet költségei. Az elmúlt évi elmaradt hozzájárulásból már 
500 eFt kifizetésre került. Tehát apró lépésekben elkezdtük kifizetni a tartozásainkat, de ez 
még nem elég ahhoz, hogy a 2011. évi elmaradásokat pótoljuk. Ehhez lesz szükség arra, hogy 
minden olyan feladatot átnézzünk, ami esetleg nem kötelezően ellátandó. Jelenleg határozattal 
el kell fogadni a polgármester bérét, rendeletben pedig a képviselői tiszteletdíjról kell dönteni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezésével 2012-től megszűnik a képviselői tiszteletdíj.  
Tóth Andrásné polgármester: A térítési díjakat a vállalkozó által megállapított árakon adjuk 
az intézményekben. Javaslom, hogy a bérlakásokban a közös költséget a lakó fizesse meg. 
Már két lakó így kapta meg a lakást, hogy ezt még ki kell fizetniük a bérleti díjon felül. A 
közkút már csak a faluban működik. Két közkút a közelmúltban leszerelésre került azért, mert 
közel félmillió forint volt a vízfogyasztás. Ezért javasolta a vízmű a leszerelést. A faluban a 
közkút mintavételi kút, ezért nem javasolják a leszerelését. A kifolyó átmérőjét nem lehet 
szűkíteni, mert a talajba ugyan úgy elfolyik a víz. A közvilágítással kapcsolatban pedig ha 
dönt a képviselő-testület, akkor felvesszük a kapcsolatot az áramszolgáltatóval. 
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Ökrös Imre képviselő: A közkút megszüntetését úgy gondoltam, hogy megmarad a kút, csak 
nem lehet belőle vizet venni. Ha mintát akarnak venni, akkor úgy is tudnak. 
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor tulajdonképpen, ahogy a pénzügyi bizottsági ülésen is 
elhangzott nem kell megvárnunk, hogy adósságrendezést kezdeményezzenek ellenünk, tegyük 
meg mi azt két héten belül. Hiába beszülünk most itt a költségekről, nekem is lenne ötletem, 
de el kell fogadni a költségvetést, hogy haladni tudjunk, és két héten belül le kell ülnünk, és 
minden egyes tételt átnézve megpróbáljuk csökkenteni a költségvetést. 
Tóth Andrásné polgármester: Azoknak a számoknak az átdolgozásával, amiket 
Bélapátfalváról kaptunk, és a pénzügyi bizottság által javasoltakkal javaslom a költségvetés 
egységes szerkezetben történő elfogadását. A költségvetés elfogadása előtt a képviselői 
tiszteletdíjról szóló rendelet hatályon kívül helyezését javaslom 2012. évre. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelete 
A települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési képviselők 
juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A polgármester költségátalányt írásban kérhet, erről 
lemondhat, és eseti kiküldetéseknél a gépjármű használatáról kiküldetési rendelvényt 
számolhat el. Az írásban beadott költségátalányi kérelmemet visszavonom. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A 2012. évi költségátalányt mondja vissza a 
polgármester asszony, vagy a korábbi évekét is? 
Tóth Andrásné polgármester: Mind a három évről lemondok. A kiküldetések tényeleges 
költségét kérem elszámolni. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Polgármester költségátalányáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester nyilatkozata – 
melyben részben (9 havi költségtérítésre vonatkozóan) visszavonta a 2010. évre vonatkozó 
költségátalány megállapítására vonatkozó kérelmét és melyben visszavonta a 2011. és 2012. 
évekre vonatkozó költségátalány megállapítására vonatkozó kérelmét - alapján részben (9 
havi költségtérítésre vonatkozóan) hatályon kívül helyezi a polgármester költségátalányáról 
szóló 21/2010. (II. 23.) határozatát és hatályon kívül helyezi a polgármester 
költségátalányáról szóló 97/2010. (X. 13.) határozatát. 
A polgármester írásbeli nyilatkozata a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 



 6 

Tóth Andrásné polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjáról is szavazni kell. Van a 
2010., 2011. és 2012. évi tiszteletdíj. Az alpolgármester asszony dönt arról, hogy melyikről 
mond le. 
Grósz Ilona alpolgármester: A 2012. évi tiszteletdíjamról lemondok. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem az alpolgármester asszony 2012. évi tiszteletdíjáról 
szóló lemondás elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Alpolgármester tiszteletdíjáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester nyilatkozata – 
melyben 2012. évtől lemondott tiszteletdíjáról – alapján részben, 2012. évtől hatályon kívül 
helyezi az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló 99/2010. (X. 13.) határozatát. 
Az alpolgármester írásbeli nyilatkozata a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az étkezési térítési díjak vásárolt élelmezésként szerepelnek, 
akiknek fizetni kell az étkezésért azoknak a térítési díjait ennek megfelelően javaslom emelni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ezzel kapcsolatban kérnék egy kis magyarázatot. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ez azt jelenti, hogy akik fizetnek az étkezésért 
azok ugyan annyit fizessenek érte, mint amennyiért az önkormányzat vásárolja. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ez hány embert érint? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ez kb. 10 %-ot érint, mert a többi ingyen 
étkezik. 
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor ezt áthárítjuk a lakosokra, mert nem tudjuk már fizetni, 
és ezzel kapcsolatban értesítjük őket. 
Tóth Andrásné polgármester: Az étkezési térítési díjak rendeletben van szabályozva, ami 
elfogadáskor kihirdetésre kerül, a szülőket, az élelmezésvezetőt, intézményvezetőket pedig 
tájékoztatjuk. A fizetős szülők már most sem nagyon veszik igénybe az étkezést. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ez a 10 % milyen összeget jelent? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez óvodánál 1.210 eFt, iskolánál 1.500 eFt. 
Puskás András képviselő: A könyvvizsgáló úrnak is volt ezzel kapcsolatos javaslata a 
pénzügyi bizottsági ülésen. 
dr. Holló Imre könyvvizsgáló: Én azt mondtam, hogy az ingyen étkezés sem ingyenes. 
Azok, akik ingyen étkeznek, a normatíván felül is kapnak azzal, hogy kifizeti helyettük az 
önkormányzat ezt a díjat. Azt is meg kell velük fizettetni. Korai talán erről döntést hozni, de 
úgy gondolom ezt is meg kell lépni. 
Tóth Andrásné polgármester: Erre vonatkozóan van egy jogszabály, amire hivatkozással 
tízórait és uzsonnát már nem adunk, mert akkor hívható le a 68.000 Ft, ha egyszeri három 
fogásos meleg étkezést biztosítunk a gyermekeknek. Ez alapján csak ebédet kérünk. Most 375 
Ft a normatíva, és 390 Ft-ért hozzák az ebédet. Ezt a különbséget meg kell nézni, hogy lehet-e 
kérni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ingyen étkezőktől nem lehet térítést kérni. 
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dr. Holló Imre könyvvizsgáló: Törvénytelenséget én nem javasolok, a normatíván felüli 
részt nem kötelező adni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ennek utána kell részletesen nézni. Pénteken tárgyaltam a 
mikrotársulás polgármestereivel és jegyzőivel. Próbáltunk egyezkedni, az intézményvezető 
bérénél, ha a szavazataink egyformák, akkor 100 %-ban lakosság arányosan osszuk el a 
költségeket. Tehát mindenki fizesse meg lakosságarányosan az intézményvezető költségeit. 
Jelenleg úgy fizetünk, hogy Egercsehi fizeti az 50 %-át plusz a fennmaradó 50 % felét, azaz 
75 %-ot mi fizetünk. Ebbe nem nagyon akartak belemenni. Kérték azt, hogy 3 variációt 
dolgozzunk ki erre. 3.800.000 Ft-ból 2.800.000 Ft-ot mi fizetünk, ha lakosság arányosan 
menne a fizetés, akkor 1 millió Ft-ot tudnánk megtakarítani. Február 20-án lesz egy ismételt 
megbeszélés, addigra kell ezt kidolgozni. Téma volt még a tanulói normatíván felüli rész 
megfizetése, és az ingyen étkeztetés is, amit eddig Egercsehi fizetett. A társult 
önkormányzatok eddig semmit nem voltak hajlandók fizetni. A könyvvizsgáló úrral is 
beszélgettük azt, hogy a felelősségük a társult önkormányzatoknak is megáll abban, hogy 
Egercsehi ilyen helyzetbe került, mert az intézményfenntartásban semmilyen módon nem 
kívántak részt venni, a kötelező feladatukat viszont itt láttatták el. Erre felhívtuk a 
figyelműket, és a kidolgozott variációkat eljutattuk hozzájuk, hogy próbálják beépíteni a 
költségvetésükbe. Mindenki nehéz helyzetben van. Az elmaradt befizetéseket az idei évben 
meg kellene kapnunk. 
Beraxa Krisztina képviselő: Mivel indokolták azt, hogy nem fizetnek? A társulási 
megállapodásra hivatkoznak nem? 
Tóth Andrásné polgármester: Azzal indokoltak, hogy elviheti a gyerekeit máshová, ahol 
nem kell fizetni, 3-4 gyereke jár ide, nem érti miért kell az intézményvezető bérébe fizetni, az 
intézményvezető Egercsehiben dolgozik stb. Az intézményvezető a 3 iskoláért 2 óvodáért egy 
személyben felelős. A bátori gyerekek ellátása is ide tartozik, mert társulásban vannak. Eger 
nem osztja ki rájuk ezt a költséget, de már foglalkoznak vele. Ha társulunk valamire, akkor 
együtt kell fizetni. 
Puskás András képviselő: Ezt Bátor mondta? 
Tóth Andrásné polgármester: Szúcs is ezt mondta. Elmehet Tarnaleleszre, de a gyerekei itt 
maradnak, mert a szülők azt mondták, hogy nem viszik oda őket, így mi normatívát nem 
kapnánk, és behajtani sem tudnánk, mert nem vagyunk társulásban. 
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor csak a társulási megállapodás rossz. Az érthető, hogy ha 
nem jár ide gyereke nem akar fizetni. Én őt is értem. 
Tóth Andrásné polgármester: De a kötelező feladatát elláttatja. Az nem számít, hogy a 
gyerekei Egerbe járnak iskolába. Belépett egy társulásba, ahol a kötelező feladatellátását 
igazolják a felügyeleti szerv felé. 
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor miért lépett be ebbe a társulásba? 
dr. Holló Imre könyvvizsgáló: Azért, hogy legyen egy igazolása olcsón. Ha elindul az 
adósságrendezés, gondolkozhat azon, hogy hol láttatja el a feladatát. Eger sem fogja ezt 
ingyen megoldani az már biztos. Tehát valahol fizetnie kell majd, és sokkal többet, mint itt. 
Ma már nem olyan egyszerű, mint régen volt. 
Tóth Andrásné polgármester: Tarnalelesz befogadhatja őket, de ők is hiánnyal küzdenek, 
ingyen nem fogják befogadni. Az új törvényekkel a társulások működését megszigorították. 
Grósz Ilona alpolgármester: A társulási megállapodásra is hivatkozhatnak, mert abban le 
van írva, hogy a költségeket hogyan osztjuk meg. Az van rosszul megcsinálva. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez évek óta probléma. Az igazgató helyettes – aki 
tulajdonképpen tagintézmény-vezető – is végez munkát az intézményekben, helyettesíti az 
intézményvezetőt akadályoztatása esetén, és azt Egercsehi fizeti teljes egészében. 2005-ben 
egy rossz társulási megállapodást sikerült megkötni, amiből a későbbiekben a települések már 
nem akartak kilépni, mert nekik nagyon kedvező volt, hogy nem kell a társulásba befizetni. A 
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térítési díjakról rendeletet kell alkotni, hogy a vásárolt szolgáltatásnak megfelelően, 
beszerzési áron kerül megfizettetésre. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelete 
Étkezési térítési díjakról  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az étkezési térítési 
díjakról szóló rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Nagyház úti társasházban 2012-től a közös 
költséget a lakók fizessék meg. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Társasházi lakásokról  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egercsehi, Nagyház u. 4. és 7. 
sz. alatti önkormányzati lakások bérleti díját 2012. március 1-jétől 13.900 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (víz- és csatornadíj, fűtés, világítás) és 
a közös költséget. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított bérleti szerződések aláírására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetésben az átdolgozás után a kiadási és a bevételi 
összeg változni fog. Ezzel együtt reméljük a hiány összege is változni fog. A változtatásokat 
és a könyvvizsgáló úr véleményét a 2012. évi költségvetésről kérem elfogadni. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Független könyvvizsgálói jelentésről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a független 
könyvvizsgálói jelentést az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 
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A független könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a módosításokkal változtatott költségvetési 
előterjesztést és az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelete 
Egercsehi Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Holló Imre könyvvizsgáló: Kérem, hogy a módosításokkal készüljön el a rendelet, és 
akkor elkészítjük a végleges könyvvizsgálói jelentést. 
 
3. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont az üzlethelyiségek bérbeadásának 
megtárgyalása, meghirdetése. Tóth Mária vállalkozó 2011. december 31-el visszaadta az 
önkormányzati bérleményt. Az önkormányzat döntése alapján a másik üzlethelyiségének 
bérleti viszonyát többszöri felszólítás után azonnali hatállyal nemfizetés miatt megszüntettem. 
Az üzlethelyiséget január 10-én adták át. A hirdetmény szövegét a képviselők írásban 
megkapták. Az egyik helyiség 28 m2-es, ebből eladótér 25 m2, 3 m2 raktár, az induló bérleti 
díj havonta 11.000 Ft + rezsi (áram). A másik helyiség 36,3 m2, ebből eladótér 26,4 m2, 9,9 
m2 raktár, az induló bérleti díja 18.000 Ft + rezsi (áram + víz). Javaslom a hirdetmény 
szövegébe beleírni, hogy az üzlethelyiségeket megtekintett állapotban lehet bérbe venni. Az 
eljárás nyilvános, részt vehet benne magánszemély, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel 
rendelkező, vagy nem rendelkező gazdálkodó szervezet. A bérbe adandó helyiségek előre 
egyeztetett időpontban megtekinthetők. Az egyeztetés céljából munkaidőben a polgármestert 
kell megkeresni. Javaslom a bérbeadás lehetőségét Egercsehiben hirdetményként kitenni, és a 
bélapátfalvai televízióban meghirdetni. Kérem a képviselők észrevételét, javaslatát. 
Ökrös Imre képviselő: Javaslom meghatározni, hogy meddig legyen kint a hirdetés. 
Beraxa Krisztina képviselő: Jogilag a polgármester asszony teljesen jól járt el, amikor 
felmondta a bérleti szerződést, hiszen ebben állapodtak meg, de állítólag az utolsó bérleti díj 
kifizetésére a bérlő kért egy kis haladékot. Nem jártunk volna jobban, hogy ha megvárjuk, 
amíg kifizeti azt. Eddig befizetett majdnem 300.000 Ft-ot, most pedig ott áll üresen az üzlet, 
nem kellett senkinek. 
Tóth Andrásné polgármester: Érdeklődő már volt rá, de amíg a képviselő-testület nem dönt, 
a hirdetményben nem jelöli meg, hogy milyen feltételekkel adja bérbe az üzlethelyiséget, 
addig nem lehet új bérleti szerződést kötni. A korábbi bérlő 75.620 Ft-tal még tartozik. Biztos 
lehetett volna várni, de már háromszor egyezkedtem vele. 
Beraxa Krisztina képviselő: De három évig nem kérték tőle a bérleti díjat. Addig nem volt 
baj, hogy nem fizetett. 
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Tóth Andrásné polgármester: Baj volt, de nem a polgármester dolga az, hogy nyomon 
kövesse a kintlévőségeket, és megpróbálja behajtani. Az elévülést nem kellene megvárni, 
mert ha meghaladja az 5 évet, akkor a tartozás elévül. Nem az első eset volt, hogy velem 
egyeztetett a bérlő, és nem tett eleget a megbeszélteknek. Szeptember 1-én ki lehetett volna 
rakni az üzletből, de majd 400.000 Ft-ot nem akartunk veszni hagyni. Most ennyi maradt, 
majd meglátjuk, hogy be lehet-e rajta valamilyen módon hajtani. A jegyző asszony ezeket 
összeírja, és megkeresi a behajtás jogi lehetőségét. Az elmaradt, be nem fizetett pénzeknek 
egyre erősebben kellene hogy érvényt szerezzen a képviselő-testület. Határidőket kellene 
szabni, beszámolási kötelezettséget kellene meghatározni. A képviselő-testület dönti el, hogy 
beszámoltat bizonyos időközönként, hogy milyen lépések lettek megtéve a kintlévőségek 
kezelésére, behajtására, vagy leírni, hogy miért nem lehet behajtani. A könyvvizsgáló úr is azt 
mondta, hogy a képviselő-testületet is felelősségre lehet vonni, hogy nem intézkedtek. 
Ökrös Imre képviselő: Tavaly már beszéltünk erről, és kértük, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen tájékoztassanak minket arról, hogy milyen intézkedések történek ebben az 
ügyben, de ez nem történt meg. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az adó hátralékok behajtása folyik. Kérem, hogy a 
képviselő-testület határozzon arról, hogy mikor legyen a beszámoló az elvégzett munkáról, 
ami az adós kollégát is köti. Úgy tűnik, hogy a képviselő-testület túlértékeli az ebből a 
forrásból behajtható összeg nagyságát.  
Ökrös Imre képviselő: Mi a beszámolóra tudunk támaszkodni, abból látjuk, hogy milyen 
teljesítés van a költségvetésben. Mivel nem lehet személyesen megkérdezni a kintlévőségek 
összegét, ezért most csak összességében tudunk erről tárgyalni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért kérem a határozat meghozatalát, mert úgy tűnik 
a megnyilatkozásokból, mintha a hivatal nem végezné a kintlévőségek behajtását. Pedig a 
munka folyik és van is eredmény.  
Ökrös Imre képviselő: Az önkormányzati munkát a jegyző asszonynak és a polgármester 
asszonynak kell tudnia. Nekik kell tudni azt, hogy egy feladatot mikorra tudnak elvégezni. A 
képviselő-testület hiába szabja meg a határidőt. A jegyző asszony mondjon egy határidőt, 
amikorra ez az anyag elkészül. 
Tóth Andrásné polgármester: Március végén már látjuk, hogy mennyi pénz jött be, mert 
március 15-ig kell befizetni az első féléves kommunális adót. Csak arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy jönnek-e be a pénzek, mert ha nem, akkor intézkedéseket kell tenni. Azért ne vonjanak 
senkit felelősségre, mert kintlévőségek vannak, és a behajtásukra nem történtek intézkedések. 
Lássák azt, hogy negyedévente tájékoztatva van a képviselő-testület az így befolyt 
pénzösszegekről. De arról is legyenek a képviselők tájékoztatva, hogy miért nem lehet 
behajtani a kintlévőségeket. 
Beraxa Krisztina képviselő: A jegyző asszony azt nehezményezi, hogy a költségvetési hiány 
kis %-át teszi az ki, hogy adótartozások vannak. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A lakosság egyre kevésbé terhelhető. A letiltások 
visszajönnek, mert nem minden jövedelemből lehet levonni a tartozást. Nem csak az 
önkormányzati tartozások vannak, hanem jelentős PEVIK tartozás is itt van behajtáson. Tehát 
dolgozunk ezen és készülünk a beszámolóval a következő ülésen. Az adóskolléga is részt vesz 
az ülésen és elmondja a tapasztalatait. 
Ökrös Imre képviselő: Elég lesz a beszámolás negyedévente. Ne terheljük jobban a 
dolgozókat. A hirdetményre visszatérve lehet a bérlőtől kauciót kérni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, lehet kauciót kérni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Úgy gondolom örüljünk, hogy ha kiveszi valaki. 
Tóth Andrásné polgármester: Rongálásra gondol ezzel a képviselő úr, hogy ha valaki olyan 
állapotban hagyja ott az épületet. 
Ökrös Imre képviselő: Igen. Ha nem fizet, felmondanak neki, de a kaució megmarad. 
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Beraxa Krisztina képviselő: A hirdetményben az szerepel, hogy a rezsi az az áramdíj. Egyik 
helyiségben sincs víz? 
Tóth Andrásné polgármester: De van víz mind a két helyiségben. 
Puskás András képviselő: Csap van a helyiségekben. Egy közös használatú WC van az 
épületben. 
Beraxa Krisztina képviselő: Javaslom 1 hónap határidőre kitenni a hirdetményt, és 2 hónap 
legyen a kaució a bérleményre. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Minimum 15 napra kell kitenni a hirdetményt. 
Puskás András képviselő: Javaslom beleírni a szerződésbe, hogy egy hónap nemfizetés után 
megszűnik a szerződés. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt nem kell beleírni, mert nemfizetés esetén azonnal 
fel lehet mondani a szerződést. Azt kellene inkább beleírni, hogy a bérleti díj elmaradása 
esetén azonnali felmondás van. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ez a megfogalmazás azért nem jó, mert ha valaki valamilyen 
szezonális tevékenységet folytat pl. virágárus, akkor van amikor jobban tud fizetni. Tehát egy 
időintervallumot kellene adni, amikor be tudja fizetni a bérleti díjat. 
Puskás András képviselő: Van a bérlőnek mindig határideje, hogy meddig kell fizetnie. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A bérleti díjat mindig előre kell fizetni. Minden hónap 
15-ig kell befizetni az aktuális havi bérleti díjat. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom 15 napra kitenni a hirdetményt, és 2 hónap kaució 
kikötését. 
Puskás András képviselő: A kauciót csak a szerződésbe kellene beleírni, a hirdetménybe 
nem. 
Tóth Andrásné polgármester: A szerződéstervezetet be lehet hozni a képviselő-testület elé. 
Akkor 15 napra lesz kint a hirdetmény. A megtekintett állapot és a kaució megnevezése 
kikerül a hirdetmény szövegéből, a rezsi a vizet is jelenti. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Üzlethelyiségekről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az üzlethelyiségek 
bérbeadásáról szóló hirdetményt. 
A hirdetmény a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
4. napirendi pont: 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2012-
2016. évre elkészítette az egészségtervet. A kistérség illetve az önkormányzat alkotmányos és 
törvényi kötelezettsége az alaptörvényben és az egészségügyi törvényben rögzítettek alapján 
az egészséghez való jog szolgálata közszolgáltatás biztosításával. Ez az egészségterv ennek a 
törvényi kötelezettségnek tesz eleget. Azzal, hogy ezt a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása készítette el tehermentesítette az önkormányzatokat, mert elfogadható kistérségi 
szinten is. 
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Tóth Andrásné polgármester: Az egészségterv az uniós pályázatokhoz is előírás. Javaslom 
az egészségterv elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Egészségtervről 2012-2016. 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása egészségtervét 2012-2016. évekre vonatkozóan. 
Az egészségterv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási 
megállapodás módosítására is szükség van. Ezt minden évben a lakosságszám változása teszi 
indokolttá. A 2012. január 1-jei lakosságszám szerint módosítják a társulásban a szavazati 
arányokat. Valamint nem lett még átvezetve a társulási megállapodásban az Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal névváltozása Heves Megyei 
Kormányhivatalra. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a társulási megállapodás módosításának 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Társulási megállapodásról (Bélapátfalva) 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A következő határozati javaslat a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító 
okiratának módosítása illetve a munkaszervezet alapító okiratának a módosítása. A 
munkaszervezet alapító okiratának módosítása a belső tagozódást módosítja, és ugyan ez 
vonatkozik a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratára is. Az új 
államháztartásról szóló törvény előírja a kistérség számára is, hogy a költségvetési szerveknek 
január 31-ig önálló számlát kell nyitni, és önálló adószámot kell kérni. Változik a 
szakfeladatrend is. Ennek a törvényi kötelezettségnek tesz eleget a módosítás, ezért szükséges 
annak elfogadása. Ezt a polgármesterek a kistérségi társulási ülésen már elfogadták. 
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Beraxa Krisztina képviselő: Az önkormányzatnak nagyon sok számlája van. Miért van 
ennyi? Ez mind kell? Van mindegyiknek számlavezetési díja? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, mindnek van számlavezetési díja. Felülvizsgáljuk 
ezeket a számlákat, ha valamelyik nem szükséges, akkor megszüntetjük. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
alapító okirata és a Bélapátfalvai Kistérségi Társulás munkaszervezet alapító okirata 
módosításának elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Alapító okiratokról (Bélapátfalva)  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ és munkaszervezet 
alapító okiratának módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A következő előterjesztés a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása részéről elkészített nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatás 
feladatainak 2010. évi ellátására vonatkozó beszámoló. Egercsehi Bélapátfalvával, 
Bükkszentmártonnal, Mónosbéllel, Egerboccsal, Hevesaranyossal, Bátorral, Szúccsal és 
Szilvásváraddal van közös mikrotársulásban ennek a feladatnak ellátására. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Szociális alapszolgáltatási feladatokról szóló beszámolóról 2010. 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nappali ellátás és 
étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására Bélapátfalva-Bükkszentmárton-
Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad Önkormányzatok 
által létrehozott intézményfenntartó mikrotérségi társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló 2010. évi beszámolót. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A következő előterjesztés a Bélapátfalvai Központi 
Orvosi Ügyelet SZMSZ-e és az ügyelet ellátására vonatkozó szerződés. 



 14 

Tóth Andrásné polgármester: Az SZMSZ tartalmazza a szerződést, amit alá kellene írniuk 
az orvosoknak. Jelen pillanatban tárgyalások folynak a szerződés aláírásáról. Az orvosok már 
az orvosi kamarához fordultak. Egyedül dr. Lukács Attila írta alá a szerződést. Az SZMSZ-t 
elfogadták az önkormányzatok, kérem a képviselők is fogadják el. Azt, hogy a későbbiekben 
hogyan látják el a feladatot még nem tudjuk. Elég magas óradíjakat akarnak kérni az orvosok. 
Beraxa Krisztina képviselő: A háziorvosnak nincs 8 órás munkaideje? Mert látom kiírva, 
hogy 4 órákat rendel. 
Tóth Andrásné polgármester: De, csak 4 órát kötelező rendelnie, és 4 óra készenléti ideje 
van, amikor beteget látogat stb. Bélapátfalván 16 órától másnap 8 óráig van ügyelet. Itt van 
egy kis vita, mert 16-ig itt van készenlétben, de közben már Bélapátfalván kellene ügyelnie. 
Javaslom a Bélapátfalvai Központi Orvosi Ügyelet SZMSZ módosításának elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Orvosi ügyelet szervezeti és működési szabályzatáról és a szerződésről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Központi 
Orvosi Ügyelet szervezeti és működési szabályzatát és a központi ügyeleti ellátás szerződését. 
A szervezeti és működési szabályzat és a szerződés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont: 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A következő napirendi pont a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 2011. évi mozgókönyvtári szolgáltatásáról szóló beszámoló megtárgyalása. 
A beszámolót minden évben megküldik az önkormányzatnak elfogadásra. 
Tóth Andrásné polgármester: Eleinte 800.000 Ft-ot kaptunk a mozgókönyvtári 
szolgáltatásra, aztán ezt levették 500.000 Ft-ra, és most 350.000 Ft a támogatás egy évre. 
Beraxa Krisztina képviselő: A költségvetésben is benne van, hogy könyvtári szolgáltatásnál 
a bevétel 350.000 Ft, a kiadási előirányzat pedig 1,7 millió Ft. Gondolom a drasztikus 
intézkedéseknél ezeket a kiadásokat kell kihúzni. 
Tóth Andrásné polgármester: A kistérségtől erre a szolgáltatásra kapunk normatívát, 
amelynek fejében meg van határozva az, hogy hány napot és órát kell lakosságszám alapján 
nyitva lennie a könyvtárnak. Az e-Magyarország Pontnak is van kötelező nyitvatartása. 
Ezeket át kell nézni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Közművelődési intézmények működtetése a könyvtárat jelenti? 
Mert 0 Ft a bevétel, viszont a kiadási oldalon 1,5 millió Ft szerepel. 
Tóth Andrásné polgármester: Abban benne van minden fenntartási költség, a rezsi, a 
karbantartás, tisztítószer vásárlás stb. Ami ebből sok az 885.000 Ft a gáz, ami most nincs, 
mert le van állítva a rendszer. Könyveket nem vásárolunk, mert a Megyei Könyvtár 
negyedévente cseréli a letéti könyveket. Itt még a közalkalmazotti bér és járuléka jelenik meg 
költségként. Javaslom a Bródy Sándor Megyei Könyvtár mozgókönyvtári szolgálat 2011. évi 
beszámolójának elfogadását. 
 



 15 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Mozgókönyvtári beszámolóról 2011. 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 2011. évi mozgókönyvtári szolgáltatásáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az időjárási viszonyoknak megfelelően az intézményvezető a 
múlt héten az oktatási intézményben a közoktatási törvény 51. § (1) bekezdése alapján 
rendkívüli szünetet rendelt el. Erre hivatkozva az intézményvezető kérte a fenntartót, hogy 
február 6-tól február 10-ig engedélyezze az óvodában és az iskolában. Ehhez csatlakozott 
Szúcs is. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is felhívta erre a figyelmünket, és 
jelentést kért a bezárt intézményekről, az esetlegesen felmerülő problémákról. Ez idő alatt a 
fűtés annyira ment az intézményekben, hogy a rendszer ne fagyjon el, viszont nem kellett 
felfűteni az iskolát. Novemberben, amikor nem volt ilyen hideg 870.000 Ft-os gázszámlát 
kaptunk. Ezzel valamennyit tudtunk spórolni. Kérem a rendkívüli szünet elrendelésének 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (II. 13.) 
önkormányzati határozata 
Rendkívüli szünetről  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mikrotérségi 
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában 2012. február 6-től 10-ig rendkívüli szünetet 
rendeljen el az iskolaigazgató. 
A határozat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Toókos Zoltán önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmet 
nyújtott be, de a hosszú távú tartós bérlet is érdekli. Ismerteti a kérelmet. Ez a földterület a 
volt ÉMÁSZ épület mögötti domboldal. 
Beraxa Krisztina képviselő: Természetben meg kellene nézni. Én a bérletet javaslom. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor a képviselő-testület megnézi a rendezési terven ezt a 
földterületet. Beraxa Krisztina képviselő asszonyt szeretném tájékozatni a Start-
munkaprogramról. A program kidolgozására nagyon rövid határidő volt, 2011. november 18-
22. között kellett beadni rá a pályázatot. A program 8 részből állt, mezőgazdasági 
tevékenység, mezőgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezető rendszerek rendbetétele, 
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, patakmedrek rendbetétele, bio és megújuló 
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energiatermelés, közúthálózat rendbetétele, ez a vízelvezető és a padka rendbetételét 
jelentette, nem kátyúzást, és a közfoglalkoztatottak téli közfoglalkoztatásának kialakítása, 
ezekre lehetett pályázni. Nálunk a belvízelvezető rendszerek rendben vannak, nincs 
eltömődött árkunk. A pályázathoz fényképeket kellett készíteni, hogy bizonyítsuk a felújítás 
jogosságát. A faluban gondolkodtunk a patakmeder rendbetételéről. Ha nem az önkormányzat 
tulajdona a felújítandó terület, épület, akkor csak úgy lehet belefogni a felújításba, ha a 
tulajdonos hozzájárul. A belvízelvezetés kivitelezési munkálatait csak a területileg illetékes 
vízügyi hatóság hozzájárulásával lehet megkezdeni. Bio és megújuló energiával nem tudtunk 
volna foglalkozni. Talán az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása lehetett volna még, 
de ez nem olyan nagyszámú a településen. A téli közfoglalkoztatásra pályáztunk, ezen belül a 
falusi orvosi rendelő belső felújítása, vizesblokk, személyzeti öltöző, védőnői rendelő. 
Anyagot, és eszközt tudunk támogatással vásárolni. Valamint a faluban a kultúrházon 
tetőcsere volt, de most a belső felújítását tudjuk elvégezni, valamint a polgármesteri hivatal 
belső festése lesz még. Ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez 10 embert kértünk, abból 8 főt 
engedélyeztek, 2 szakembert 6 segédmunkással. Alaprajzot, és fényképes dokumentációt 
kellett készíteni. A múlt héten szembesültünk azzal, hogy ezt a Start-munkaprogramra 
kifizetett támogatást levették az ez évre járó közmunkaprogramból. Ez azt jelenti, hogy idén 
15 fő közmunkást tudunk foglalkoztatni 5 hónapra. Ha ezt a keretet elosztjuk rövidebb időre, 
akkor valamivel több embert tudunk foglalkoztatni. A fűnyírására, konyhára, kellenek majd 
emberek. Tehát 5 hónapos bérkeretet kapunk, és annak is a 80 %-át térítik, ha pedig 
védőfelszerelést vásárolunk, akkor 75 %-ot térítenek. Azok, akik ebben a programban több 
embert foglalkoztatnak, azok majd csak 1-2 embert fognak tudni egész évben behívni 
dolgozni. Február 15-től november 30-ig lehet az embereket foglakoztatni. Nyilván 
februárban még nem fogjuk behívni őket, mert még nem nagyon lehet mit csinálni, de 
márciustól már kellenek az emberek. A Start-munkaprogramban résztvevő embereket nem 
lehet kivonni a felújítási munkákból. Minden munkát dokumentálni kell, melyik nap milyen 
tevékenységet végeztek az emberek. Tehát egész évben kb. 26 embert tudunk foglalkoztatni, 
és 90 fő kap foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Nem tudom mi lesz az emberekkel, hogy 
ha a 30 napjuk nem lesz ledolgozva. A közmunkásokat 6 órában lehet csak foglalkoztatni, 8 
órában is csak nagyon indokolt esetben. Amikor indult a Start-munkaprogram nem 
tájékoztattak minket arról, hogy a két közmunka összefügg. Ezért nem tudtam ezt előre 
megbeszélni a képviselő-testülettel. Végül is örülök, hogy több mindenre nem pályáztunk, 
mert akkor egész évben nem tudnánk senkit sem behívni dolgozni. 
Ökrös Imre képviselő: Menyi pénzt kapnak ezek az emberek? 
Tóth Andrásné polgármester: A közfoglalkoztatási bér bruttó 71.800 Ft, 92.000 Ft-ot kap 
az, akinek szakképzettsége van. 
Beraxa Krisztina képviselő: A kiküldött anyagban benne volt a 2007. évi normatíva igénylés 
elszámolása. A polgármester asszony mindig azt mondja, hogy mennyi pénzt kellene 
befizetniük a környező önkormányzatoknak. Most pedig kimutatták, hogy tulajdonképpen 
mindegyik önkormányzat kifizette a hozzájárulást, és csak mi tartozunk. 
Tóth Andrásné polgármester: Én nem ezt a kimutatást kértem. Én a 2007. évi normatíva 
elszámolást kértem, ami még plusz 7,6 millió Ft-ot jelent. Ez az elszámolás csak a tavaszi 
normatíva, a 3,3 millió Ft az október 3. és 13. közötti kincstári ellenőrzéskor jött pluszba. 11 
millió Ft volt az, amit nem tudjuk az intézmény hogy igényelhette le. Tulajdonképpen 7,6 
millió Ft-ot keressük. 2008. január 30-án egy testületi ülésről hívott ki az államkincstár 
Budapestről, hogy másnapra a 7,6 millió Ft-ot fizessük be. Egyedül Egerbocs adott át 1 millió 
Ft-ot január 31-én, a többit nekünk kellett kifizetni. A mai napig nem keresik meg azt, hogy 
ez a pénz hol van. Ezt nem egyedül Egercsehi hívta le. Két egymástól különböző bátori 
polgármester is elmondta, hogy Hevesaranyos pontosan tudja, hogy ebben az ügyben ők mit 
rontottak el, de azt is elmondta, hogy nem fogunk arra rájönni. 
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Beraxa Krisztina képviselő: Volt róla szó, hogy a jegyző asszony és a gazdálkodó ezt 
kiszámolja. Most kaptunk egy számítást, ami nem jó, számolják újra, és keressék meg a 7,6 
millió Ft-ot. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és ennek a megbízásnak nem tett akkor eleget sem az 
igazgató, sem a gazdasági vezető. Ez nem a 2008. évi ellenőrzésről szól, hanem a 2007. évi 
normatíva elszámolásról, ami nem 3,3 millió Ft, hanem közel 11 millió Ft. Ezt kellene 
átnézni. Engem az nem érdekel, hogy el lett-e számolva a 2008. évi zárszámadásnál az, hogy 
4 millió Ft jár Hevesaranyosnak, mert ők mindig erre hivatkoztak. Azt az évet át kellene 
nagyon aprólékosan nézni a jelenléti ívek, naplók stb. alapján. Ennek elvégzésére fel lett 
kérve az akkori igazgató, a gazdaságvezető, és azt mondták, hogy azt már elszámolták. Nem 
létezik, hogy Egercsehi kérte le a 11 millió Ft-ot, másnak pedig alig van költsége benne. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A normatíva visszafizetés összege azzal is módosult, 
hogy a kincstár utólagos tisztázás után engedett el tartozást. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, olyan is volt. 2007. évre a normatíva 
igénylést még nem én csináltam, én is csak utána tudok ennek nézni. A 2007. évi 
beszámolóban volt kb. 7,4 millió Ft, amit vissza kellett fizetni. Ezt Egercsehi visszafizette. 
Utána történt egy ellenőrzés, amely után még jött pluszba 3,3 millió Ft. Így lett kb. 11 millió 
Ft a 2007-re visszafizetendő normatíva összege. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és mivel a beszámolóban elfogadottnak tekintette a 
többi társult önkormányzat, ezért így maradt. 
Beraxa Krisztina képviselő: 7,5 millió Ft-ot keresünk, ha ez egy valós követelés, akkor ezt 
csak meg kellene keresni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez 6 települést érint. 2006. október 1-én leadott statisztikai 
adatok alapján lett így leigényelve a normatíva. Utána nagyon sok vitánk volt emiatt a 
településekkel. Mutassák ki azt, hogy ez miért a mi terhünk. Hevesaranyoson pl. le van írva 
hogy nem tettek eleget a napközi foglalkoztatásnak. Ha itt nincsenek meg a jegyzőkönyvek, 
akkor ki kell kérni a kincstártól. A jegyzőknek, gazdálkodóknak kellene ezt átnézni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kimutatás készítésekor az önkormányzat számláján 
lévő inkasszóból indultunk ki a gazdálkodó kollégával. Úgy tudjuk, hogy az ezen felüli többi 
összeget, ami az önkormányzatokat terhelte, azt ők megfizették, illetve annak egy részét 
elengedte a kincstár. Minden évben többször is volt elszámolás, göngyölítették a tartozásokat, 
míg végül az inkasszó összege maradt.  
Tóth Andrásné polgármester: Akkor is össze kellene jönni átnézni ezt a jegyzőknek, 
gazdálkodóknak. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az intézményvezető, helyettese, tagintézmény-
vezetők, pedagógusok, szükségesek a tisztázáshoz. Az önkormányzat gazdálkodói, jegyzői ezt 
nem tudják nélkülük megoldani. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A 2006. évi normatíva igénylésnél történt egy 
olyan dolog, hogy sokkal több normatívát igényeltek le, mint amennyire jogosultak lettek 
volna az intézményben. Az, hogy ez miért, és hogyan történt nem tudjuk, mert nincs meg erre 
vonatkozóan semmilyen papír. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ezt Egercsehi mi alapján fizette be? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A kincstár nekünk vetette ki ezt az összeget, 
mert mi igényeltük le a normatívát. Egyezkedtünk benne, de most készületlenül nem tudom 
megmondani, hogy mennyit engedtek el ebből. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor is össze kell ülni, át kell nézni, mert nem hiszem, hogy 
felelőtlenül nyilatkozik egy önkormányzati vezető. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nekem azt mondta a polgármester asszony, hogy a 
Hevesaranyoson helyettesítő jegyző hívta fel a figyelmét a hibára, amikor ez az információ 
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eljutott a polgármesterhez, akkor kellett volna ezt intézni, nem pedig halogatni évekig a 
dolgot. Most úgy tűnik nincs valóságalapja ennek a dolognak. 
Tóth Andrásné polgármester: Talán az a valóságalapja, hogy a 2007. évi normatíva nincs 
visszafizetve. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az elszámolások után az inkasszó maradt. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Két normatíváról van szó, 7 millió Ft és 3 
millió Ft, ebből már csak a 3 millió Ft van, a 7 millió Ft-ról volt szétosztás, de meg kell nézni, 
hogy ki mennyit fizetett be. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez azóta folyamatosan mondva van, az igazgató asszonynak, 
a gazdaságvezetőnek írásban lett felhívva a figyelme arra, hogy ezt vizsgálják ki. Mindig azt 
mutatták ki, hogy ez így jó, ahogy van. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az intézményvezetésnek meg kell vizsgálni az erre 
vonatkozó közoktatási iratokat. 
Beraxa Krisztina képviselő: Az adósságrendezés tervének egyik pontjaként ez is 
szerepelhetne, hogyan kívánjuk ezt behajtani. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ennek van felelőse is. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kimutatás, amit a képviselők kaptak az inkasszóként 
maradt összegről szól. 
Tóth Andrásné polgármester: De az egész normatíva nem ez. Ezt kell valamilyen formában 
tisztázni. Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést berekeszti. 
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