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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 1000 
órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
 Beraxa Krisztina képviselő 
 Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 

Ökrös Imre képviselő 
Puskás András képviselő 

 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
    
Meghívottak: dr. Holló István könyvvizsgáló 
                        Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, dr. Holló István könyvvizsgálót, és a lakosság 
részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 7 jelen van, így a 
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert 
és Ficzere Gábor képviselőt megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Ficzere Gábor képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni, azzal a változtatással, hogy a 3. napirendi pontban zárt ülésen az önkormányzat 
pénzügyi helyzetét és üzletpolitikájának kialakítását javaslom megtárgyalni. Van más javaslat 
a napirendi pontokra? Amennyiben nincs, kérem a napirendi pontok elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Első napirendi pont a 2011. évi költségvetési beszámoló és 
zárszámadási rendelet megtárgyalása. A könyvvizsgálói jelentést az ülés előtt megkapták a 
képviselők. Kérem a könyvvizsgáló urat, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeit tegye meg. 
dr. Holló István könyvvizsgáló: Elvégeztük az önkormányzat 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet, az egyszerűsített, összevont éves beszámoló és 
az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vizsgálatát. De e mögött még sok vizsgálat van. A 
számok: eszközök és források 609.826 eFt, tartalékok összege 9.658 eFt, teljesített bevételek 
összege 284.951 eFt, a teljesített kiadások összege 274.167 eFt. Ezzel javaslom a képviselő-
testületnek elfogadásra a zárszámadást. A beszámoló az önkormányzat teljesített kiadásairól a 
2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható, valós 
képet ad. Továbbá az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. A képviselő-
testületnek elfogadásra javaslom. 
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Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Kérem, a bizottság elnökét ismertesse az észrevételeiket. 
Ökrös Imre képviselő: A pénzügyi bizottság két fő jelenlétével megtárgyalta az 
előterjesztést. A könyvvizsgáló úr tájékoztatásának megfelelően ezekkel a feltételekkel tudjuk 
elfogadni a beszámolót. Ezek tényadatok, ezeken változtatni már nem lehet. A jövőben arra 
kell törekedni, hogy a felmerülő hiányosságokat tudjuk rendezni. Kérem a képviselők 
észrevételeit. 
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletet elfogadásra javaslom. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 25.) 
önkormányzati rendelete 
Egercsehi Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóról rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a független könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (IV. 25.) 
önkormányzati határozata 
Független könyvvizsgálói jelentésről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának beszámolójáról szóló független könyvvizsgálói jelentést. 
A független könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, könyvvizsgáló 
 
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva működteti a nappali ellátást és a szociális 
étkeztetést. Korábban ezt a tevékenységet két mikrotársulás végezte. Az egyiket Bekölce, 
Nagyvisnyó, Mikófalva, Balaton, a másikat Bélapátfalva működtette. A költségvetési törvény 
alapján az az ellátás támogatott, ahol kistérségi szinten látják el a szociális ellátást és a nappali 
ellátást. Az egy főre eső támogatás így 2.500 Ft-tal több. A szociális étkezés elszámolását 
küldte meg Bélapátfalva, amit a képviselő-testületnek el kell fogadnia ahhoz, hogy május 1-
től kistérségi szinten tudják végezni ezt a tevékenységet. Az elszámolás tartalmazza azt, hogy 
hány ellátott volt, azok után mennyi normatívát kaptunk, hogy használtuk fel, milyen 
formában, mennyi a munkaszervezet felé a befizetési kötelezettség. A működési engedélyről 
szóló értesítés is megérkezett már. A szociális étkeztetés 2011. évi költségvetési elszámolását 
javaslom elfogadásra. 
 
 



 4

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IV. 25.) 
önkormányzati határozata 
Szociális étkeztetés 2011. évi költségvetésének elszámolása 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalva-
Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad 
szociális étkeztetés mikrotérségi társulás 2011. évi költségvetésének elszámolását. 
Az elszámolás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
2. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Surányi László adott be egy ingatlanvásárlási kérelmet. 
Ismerteti a kérelmet. Ez a kérelem a tegnapi napon érkezett, még egyeztetni nem tudtunk 
ebben az ügyben. Javaslom, erről majd a későbbi időben döntsünk. Megnézzük ennek az 
ingatlannak a tulajdonjogi rendezettségét, és majd a képviselő-testület megtárgyalja, hogy 
szándékában áll-e eladni, vagy sem. Toókos Zoltán ügyében a jegyző asszony tájékoztatott, 
hogy van egy rendelet a 14/2008., a lovas szolgáltatás tevékenység végzéséről, amelyben elég 
szigorú előírások vannak. Ezt a Toókos Zoltánnak megküldjük, és ez alapján lehetősége van 
eldönteni, hogy a jövőben kívánja-e a vállalkozását elkezdeni. Tehát ebben az ügyben addig 
nem tudunk dönteni, amíg nem nyilatkozik arról, hogy ezeket a feltételeket be tudja-e tartani. 
A mozgóárusítással kapcsolatban tartott megbeszélés után tájékoztatott a jegyző asszony, 
hogy Bélapátfalva és még 7 másik település kezdeményezte a mozgóárusok ellenőrzését. Írtak 
egy levelet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba dr. Navracsics Tibor 
miniszternek, amelyben azt kifogásolják, hogy egy törvényt nem tudnak ellenőrizni. 
Segítséget kérnek azért, hogy a helyi vállalkozók ne szenvedjenek hátrányt a mozgóárusok 
miatt, illetve akik ilyen formában megjelennek a településen azoknak az önkormányzat felé 
fizetési kötelezettségük legyen. Ennek a tevékenységnek a bűnügyi vonatkozása sem 
elhanyagolható, mert ezekből vannak a trükkös lopások egy része. Ha ennek a 
kezdeményezésnek lesz foganatja, akkor mi is csatlakozni kívánunk ehhez. Toókos Zoltán 
ingatlanbérlésével kapcsolatban beszéltem egy igazságügyi értékbecslővel a bérleti díjakról. 
Azt javasolta, hogy 5 évnél kevesebb időre ne adjuk ki a földbérletet, mert akkor adóköteles 
ez a tevékenység. 5 éven túli hosszú távú bérletet javasol. Bérleti díjak: szántó 10.000 
Ft/Ha/év, legelő 5.000 Ft/ha/év vagy 1 hektár 50-60 kg őszi búza tőzsdei ára, vagy a 
mindenkori földalapú támogatás 1 hektárra eső részének 50 %-a, vagy aranykorona értéke, 
ami 300-500 Ft hektáronként. Ezen a területen az aranykorona érték elég alacsony. Egyszeri 
összeget is meg lehet állapítani 10.000-60.000 Ft között, illetve a kialkudott összeg. 
Puskás András képviselő: Mi van akkor, hogy ha Toókos Zoltán saját célra tartja a lovakat? 
Ő nem vállalkozni akar. Más az, hogy ha valaki saját célra tart lovat, és más az, hogy ha 
valaki vállalkozni akar. Így Egercsehiben sehol sem lehetne lovakat tartani. 
Tóth Andrásné polgármester: Elmondta, hogy lovagoltatni szeretne, tehát valamilyen 
szolgáltatás formájában akarja végezni ezt a tevékenységet. Tájékoztatásképpen ezt meg 
tudjuk küldeni Toókos Zoltánnak, abból problémánk nem lesz. Többen már szóltak arról a 
részről lakók emiatt, mert hallottak róla. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár küldött 
egy megkeresését a mozgókönyvtári szolgáltatás elhúzódó kölcsönzéséről. Ebben 
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tájékoztattak arról, hogy 2010. és azt megelőző évekből megelőzően több mint 100 kötet van 
kint kölcsönzésen az olvasóknál. A könyvtáros is megkapta ezt a levelet, valamint írásban 
tájékoztattam a munkaköri kötelezettségéről. Kérem a képviselő-testületet, hogy ha tudnak 
olyanról, akinél van kint könyv, kérjék már meg, hogy vigyék vissza. Negyedévente cseréli a 
könyvtár a könyveket, elég jó köteteket kapunk. Ha ezek a kötetek nem lesznek meg, akkor 
azt a kölcsönzőnek kell az eredeti állapotnak megfelelően megfizetnie. 
Beraxa Krisztina képviselő: A könyvtári beszámolóból az derült ki, hogy nincsenek olyan 
sokan, akik könyveket kölcsönöznek. Akkor azoknak, akiknél van kint könyv még vihetnek 
további köteteket is? Mennyi könyvet lehet egyszerre kikölcsönözni. Hogy került ki ilyen sok 
könyv? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a könyvtári szolgáltatás szabályozza, általában 2-3 
könyvet lehet kikölcsönözni, egy hónapra. Kérheti a kölcsönzési idő meghosszabbítását is 30 
nappal. A munkáltató részéről a munkakörével kapcsolatos anyagi és egyéb más felelősségre 
történő felhívást én megtettem a könyvtárosnak. Önkormányzati határozatot kell hozni arról, 
hogy az igazgató helyettesi megbízást teljes körűvé átalakítjuk, mert az iskolaigazgató 
akadályoztatás miatt nem tudja ellátni a feladatát. Jelenleg Vásárhelyi Erika az 
igazgatóhelyettes jár el az ügyekben, és ahhoz, hogy teljes körűen képviselhesse az 
intézményt szükséges egy megbízás. Mert a helyettes csak meghatározott jogkörökben járhat 
el. Vannak pályázatok, amelyeknél képviseleti joggal jelenleg csak Kátainé Bodó Zsuzsanna 
rendelkezik, és így az aláírási jogokat is ő gyakorolja. A kincstárnál törzskönyvi 
nyilvántartásba kell vetetni Vásárhelyi Erikát, hogy az intézmény ügyeiben teljes körűen 
eljárhat. Egercsehi Önkormányzat képviselő-testülete a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda teljes körű és általános jogkörrel rendelkező igazgató helyettesének 
megbízza Vásárhelyi Erikát 2012. december 31-ig, és felhatalmazza a polgármestert az 
alkalmazási iratok aláírására. 
Beraxa Krisztina képviselő: Támogatom a javaslatot, mert valakinek az intézményt 
képviselni kell. Az intézményvezetői állást nem kell pályáztatni? Úgy emlékszem csak 
ideiglenes megbízást kapott az intézményvezető. 
Tóth Andrásné polgármester: Kátainé Bodó Zsuzsanna megbízása egy évre szólt. Ezt a 
képviselő-testület meghosszabbíthatja. Január 1-el az állam átveszi az általános iskolákat, és 
pályázatot fognak kiírni az intézményvezetői feladatok ellátására. De december 31-ig az 
önkormányzat is kiírhatja. A személyeket az állam át fogja venni, csak a működési költségek 
maradnak az önkormányzatnál. Amikor a megyei önkormányzatoktól átvették az iskolákat 
március 31-ig kiírásra kerültek az intézményvezetői pályázatok. Augusztus 31-ig is 
megbízhatjuk Vásárhelyi Erikát, és közben kiírjuk a pályázatot, csak nem tudom van-e ennek 
értelme? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A köznevelési törvényben az szerepel, hogy az 
intézményvezetői megbízásokról 2012. december 31-ig hozhat az önkormányzat döntést. Az 
óvoda fenntartása kötelező az önkormányzatnak, az iskola fenntartását viszont az állam veszi 
át január 1-től. A köznevelési törvény szeptember 1-én lép életbe, és december 31-ig kell az 
alapító okiratokat felülvizsgálni. A végrehajtási rendelet erről még nem jelent meg. Az az 
önkormányzat, amelyik olyan gazdasági helyzetbe van vállalhatja az iskola fenntartását. 
Gál István képviselő: Erről csak Egercsehiben kell dönteni? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ez minden településnek meg lett küldve, el fogják 
fogadni. Javaslom Vásárhelyi Erika igazgató helyettes megbízását teljes körű és általános 
helyettesi jogkörrel 2012. december 31-ig. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (IV. 25.) 
önkormányzati határozata 
Igazgató helyettesi megbízásról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi teljes körű és általános helyettesítési jogkörrel rendelkező 
igazgatóhelyettesének megbízza Vásárhelyi Erikát, 2012. április 2. naptól 2012. december 31. 
napig. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az alkalmazási iratok aláírására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Gál István képviselő: Helyettest nem kell választani? 
Tóth Andrásné polgármester: A helyettest az igazgató bízza meg, nem a képviselő-testület 
választja. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az SZMSZ-hez alkalmazkodni kell, abban pedig egy 
igazgató helyettes szerepel. Az igazgató helyettes bevonhatja a nevelőtestület tagjait a 
munkába, hogy neki segítsenek. 
Beraxa Krisztina képviselő: A járásokkal kapcsolatban tud valamit mondani a polgármester 
asszony? 
Tóth Andrásné polgármester: Erre vonatkozó végrehajtási rendelet nincs még. A környező 
települések vezetőivel le kellene ülni tárgyalni arról, hogy hol lesz a közös hivatal. A 2.000 
főt meghaladó lakosságszámnál kell egy hivatalt fenntartani. A kistérségi társulások december 
31-el megszűnnek. Nem tudjuk még, hogy fog működni az óvoda, a gyermekjóléti szolgálat, a 
családsegítő, a belső ellenőrzés, az orvosi ügyelet. Erről nem tudok még felvilágosítást adni. 
Gál István képviselő: Ez a körjegyzőséget is érinti? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, 2.000 fő felett lehet egy hivatal. A gazdálkodó és az 
adós marad egy településen. Polgármester, képviselő-testület marad, és a közös hivatalnak 
lesz egy jegyzője. Erre törvény már van, de a végrehajtási rendelet még nem jött ki, hogy ez a 
gyakorlatban hogy fog működni. Bátor és Egerbocs polgármestere is megkeresett már, mind a 
kettő szeretne a közös hivatal központja lenni. Mi viszont a legnagyobb intézményi rendszert 
működtetjük, a legtöbb lakossal. 
Puskás András képviselő: Mi nem tudunk a bélapátfalvai kistérséghez tartozni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehi a tervezet szerint az egri járáshoz fog 
tartozni, nem a bélapátfalvihoz. A járásokról szóló törvény még nem jelent meg. Közös 
hivatalt csak azonos járáshoz tartozó településeknél lehet létrehozni. 
Puskás András képviselő: Azt mondták, hogy lehet azt kérni, hogy Bélapátfalvához 
kerüljünk. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Erről én nem tudok. 
Puskás András képviselő: Már kialakult egy rendszer, megszoktuk, egyszerűbb lenne 
Bélapátfalvához tartozni. 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre. Nem tudjuk, hogy 
milyen szerződéseket fogunk kötni, kivel fogjuk a feladatainkat ellátni. A finanszírozás is 
átalakul, nem normatíva lesz, hanem feladatalapú támogatás. Több feladatot elvisznek, amiket 
a járások fognak ellátni. De konkrétan nem tudjuk, hogy milyen feladatokat kell nekünk 
ellátni. Az óvoda az amit az önkormányzatnak kell biztosítani, és talán a temető fenntartás. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nagyon behatároltak a lehetőségek, mivel ha járáson 
belül kell megalakítani a közös hivatalt, Szúcs, Egerbocs, Bátor jöhet szóba. Jó lenne, hogy ha 
lenne egy állásfoglalás ebben a kérdésben, hogy Bátorral, Egerboccsal, Szúccsal fel lehessen 
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venni a kapcsolatot a közös hivatallal vagy más önkormányzati feladattal kapcsolatos 
társulással kapcsolatban. Az óvodával úgy tudom nem nagyon preferálják a társulásokat az 
intézményfenntartásnál. A köznevelési törvényben van olyan szabály is, hogy ahol az 
önkormányzat nem tudja fenntartani az óvodát ott 8 szülő kérheti a kormányhivataltól, hogy 
tagóvodaként működjön az óvoda. Az állam lesz a fenntartó, a finanszírozás pedig a 
költségvetési törvényben lesz benne. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudjuk, hogy készítünk november 30-ig koncepciót úgy, 
hogy ezek a megállapodások nincsenek meg. Várjuk a végrehajtási rendeleteket. A jegyző 
asszony arra gondolt, hogy a polgármestert kellene felhatalmazni arra, hogy tárgyaljon ebben 
az ügyben a településekkel. A képviselő-testületek is összeülhetnek, és érvekkel 
megpróbálhatjuk egymást meggyőzni. Hevesaranyos még nem keresett meg ebben a 
kérdésben, de ők Egerbaktával vannak körjegyzőségben. Viszont a köznevelési törvény 
alapján szeptember 1-től Hevesaranyoson nem lehet csak 1-4. osztály, és így az 5-6. 
osztálynak Egercsehibe kellene járnia. Nem tudjuk, hogy Hevesaranyos mit akar, lehet, hogy 
elmegy másfelé. Jelenleg még Egercsehihez tartozik. 
Gál István képviselő: Hevesaranyos, Bátor, Egerbocs lakosságszáma 1.697 fő, Egercsehinek 
1.457 fő lakosa van, Szúccsal együtt már majdnem elérjük a 2.000 főt, és ha még 
hozzászámoljuk Bekölcét is már 2.000 fő felett vagyunk. Tehát gyakorlatilag hozzánk bárki 
csatlakozhat, 2.000 fő felett vagyunk. 
Tóth Andrásné polgármester: Az a probléma, hogy mi pont a járási határon vagyunk. Egyik 
oldalon a bélapátfalvai járás van, a másikon pedig a pétervásárai. Mi terjeszkedni Eger felé, 
vagy Egerbocs, Bátor felé tudunk. 
Beraxa Krisztina képviselő: Jelenleg nincs akkor tárgyalási alap. Összeülhetünk velük, de 
mit mondjunk nekik? 
Tóth Andrásné polgármester: Annyi információ van még, hogy a közös hivatal kap állami 
támogatást, a többi nem. A gazdálkodás és az adóbehajtás a saját önkormányzatnál marad. 
Tehát ilyen háttér információkat hallunk, de még nem tudjuk, hogy ez hogy fog működni. 
Nyilván ezért ragaszkodik mindenki a hivatalhoz. Nekünk is ragaszkodnunk kell hozzá, mivel 
itt van a legtöbb intézmény. De nem tudjuk, hogy mi lesz az a szempont, ami miatt itt kell 
lennie a közös hivatalnak. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha nem tesznek lépéseket, akkor kifutnak az időből, és 
a kormányhivatal jelöli ki azt, hogy ki hová fog tartozni. Bekölce már hozott döntést ebben az 
ügyben, Balatonnal és Mikófalvával közösen fogják működtetni a közös hivatalt, és a 
feladatokat közösen fogják ellátni. Szúcs is hozott már döntést, hogy a 4 településben 
gondolkodnak, nem akar központ lenni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Javaslom, kérjük meg a polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon 
a polgármesterekkel. A lakosságszámnak kellene döntőnek lennie. 
Ökrös Imre képviselő: Volt egy bejárás a településen, ahol felmentünk a volt 
baromfifeldolgozó és a volt varroda épületéhez. Fel kell szólítani a tulajdonosokat vagy a 
felszámoló biztost, hogy intézkedjenek, szállítsák el azokat a berendezési tárgyakat, amik még 
itt vannak, vagy bontsák le, mert életveszélyes. Ha a tulajdonos és a felszámoló biztos nem 
intézkedik érdemben, akkor a kormányhivatal felé kell panasszal élni. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a tárgyalások 
megkezdésével bízzanak meg. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (IV. 25.) 
önkormányzati határozata 
Közös önkormányzati hivatalról és társulásról/társulásokról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati 
törvény) 84. § (1) bekezdése alapján (hatályba lépés: 2013. január 1.) szándékát nyilvánítja, 
hogy a közös önkormányzati hivatalt Egercsehi székhellyel Szúcs, Egerbocs és Bátor 
községekkel együtt kívánja létrehozni. 
A képviselő-testület ugyancsak szándékát nyilvánítja, hogy az önkormányzati törvény 87. §-a 
(hatályba lépés: 2013. január 1.) alapján az egyes önkormányzati és államigazgatási feladat-és 
hatáskör/hatáskörök hatékonyabb és célszerűbb ellátására társulást/társulásokat kíván 
létrehozni. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a tárgyalások megkezdésére és annak 
eredményéről a képviselő-testület tájékoztatására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Zárt ülést rendelek el. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita 
polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 
 Grósz Ilona Ficzere Gábor 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 
 

Hajdu Erika 
jegyzőkönyv vezető 

 


