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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 6-án 1100 
órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
27/2012. (VI. 6.) Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás 2011. évi szakmai beszámolójáról 
28/2012. (VI. 6. Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi munkáról 
29/2012. (VI. 6.) Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról készült beszámolójáról 
30/2012. (VI. 6.) Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva házi 
segítségnyújtás 2011. évi szakmai beszámolójáról 
31/2012. (VI. 6.) Idősek Klubja 2011. évi szakmai beszámolójáról 
32/2012. (VI. 6.) Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi munkájáról 
33/2012. (VI. 6.) Önkormányzati Tűzoltóságról   
34/2012. (VI. 6.) Szociális mikrotérségről 
35/2012. (VI. 6.) Idősek Klubjáról 
36/2012. (VI. 6.) Iskola igazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírásáról   
37/2012. (VI. 6.) Iskola igazgatói megbízásról  
38/2012. (VI. 6.) Tagóvoda vezető vezetői megbízásáról 
39/2012. (VI. 6.) Létszámleépítés 
40/2012. (VI. 6.) Adásvételről 
41/2012. (VI. 6.) Ingatlanok értékesítéséről 
42/2012. (VI. 6.) Ingatlan bérletéről 
43/2012. (VI. 6.) Fogorvosi pályázatról 
44/2012. (VI. 6.) Ingatlan értékesítés és bérbeadás elutasításáról 
45/2012. (VI. 6.) Közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
8/2012. (VI. 6.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
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 2012. június 6-án 1100 
órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
 Beraxa Krisztina képviselő 
 Gál István képviselő 

Ökrös Imre képviselő 
 
Távol vannak: Ficzere Gábor képviselő 
  Puskás András képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott 
képviselőből 5 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javaslom Ökrös Imre és Gál István képviselőket megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők 
személyére? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ökrös Imre és Gál István képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Beraxa Krisztina képviselő: A szociális bizottság részéről nem lesz senki jelen az ülésen? 
Tóth Andrásné polgármester: A bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni az 
ülésen, de Ökrös Imre a bizottság tagja jelen van. A napirendi pontok megtárgyalása után zárt 
ülést javaslok, mert a köztisztviselőket érintő kérdésekről szeretnék tárgyalni. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Első napirendi pont a gyermekjóléti szolgálat beszámolója, a 
beszámolót írásban Bélapátfalváról megküldték. A családsegítő több településen végzi a 
munkáját. Ha kérdés van a munkájukkal kapcsolatban, akkor azt írásban továbbítjuk feléjük, 
és a következő ülésen válaszolunk rá. Kérdés, észrevétel van a képviselők részéről a 
beszámolóhoz? A beszámoló tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyeket a 
családsegítők végeznek a 0-18 éves korúak, és a kereső tevékenységet nem végző, rendszeres 
szociális segélyben részesülő felnőttek részére. A gyámügyi tevékenységet a munkájuk 
jelentősen befolyásolja, az iskolával és a védőnővel együttműködnek. A munkájukkal meg 
vannak elégedve. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt én is meg tudom erősíteni. A kollégákkal jól együtt 
tudunk dolgozni, nagyon segítőkészek. 
Beraxa Krisztina képviselő: 4,5 óra az Egercsehire jutó idő. Ezt nem lehet növelni? Mert ez 
nagyon kevés. 
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kistérségek év végéig működnek, nem tudni, hogy 
az önkormányzati törvény változása mit hoz, milyen formában tudja majd ellátni a feladatot 
az önkormányzat. Valóban kevés az Egercsehiben töltött idő, ez jelezve van, de a plusz idő 
létszámnöveléssel járna, amit a többi településnek is el kell fogadnia. Ha pedig nem növelik a 
létszámot, akkor csak a többi település rovására tudnák ellátni ezt a feladatot. 
Gál István képviselő: A 0-2 éves korosztályban 1 fő az alapellátásban szereplő. Nem 
gondozzák ezt a csecsemőt? 
Tóth Andrásné polgármester: A családnál védelembe vannak véve a gyerekek, és ebbe a 
kisgyerek is beletartozik. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudunk arról, hogy veszélyeztetve lenne nem 
gondozás miatt egy kis gyermek.  
Gál István képviselő: Összesen 10 fő van védelembe véve, nem magas ez a szám? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A lakosságszámhoz viszonyítva nem olyan magas. 
Gál István képviselő: A 10 fő csak a fiúk. Ha ehhez hozzávesszük a lányokat is, akkor már 
18 főről van szó, 9 családnál. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy statisztika, hogy hány kiskorút érintenek ezek az 
intézkedések. Fokozatok alapján felügyelik a családokat, mert valamilyen probléma van 
ezekkel a családokkal. Megpróbálják őket javaslatokkal ellátni, hogy mit csináljanak a 
gyerekekkel. Akár az iskolába járással kapcsolatban, akár a rongálásokkal, éjszakai 
kimaradásokkal kapcsolatban. 
Gál István képviselő: Kik az átmeneti neveltek? 
Tóth Andrásné polgármester: Azok a gyerekek, akiket kiemelnek a családból 30 napra. A 
30 nap letelte után a gyámhivatal dönti el, hogy hová helyezik el a gyereket. 
Ökrös Imre képviselő: A problémás gyerekek azokból a családokból kerülnek ki, ahol a 
szülőkkel is probléma van. Az önkormányzatnak azonban meg van kötve a keze. Szankciókat 
is alkalmazhatnak, de az önkormányzat mit tud tenni, pénzbírságot szab ki, de azt pedig nem 
tudja behajtani. A gyerek úgy viselkedik, mint a szülő. Nincs kontroll a családoknál. 
Beraxa Krisztina képviselő: Én is azt tapasztalom, hogy a mai fiatalok nagyon tudják, hogy 
mik a jogaik, de azt nem, hogy mi a kötelességük. A szülő sem tud velük mit kezdeni, mert ha 
bezárják a gyereket, akkor a személyiségi jogát korlátozzák, a személyi szabadságát veszi el. 
Nagyon nehéz helyzetben van a szülők többsége is. Az önkormányzatnak is kevés befolyása 
van ezekre a dolgokra. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
Ökrös Imre képviselő: A beszámolóban szereplő esetek csak azok, amelyek fel vannak 
tárva. Ettől biztosan több probléma van a településen. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Széleskörű a jelzőrendszer, mert a háziorvos, a 
védőnő, az iskola, óvoda jelzik a gondokat. Sokszor a lakosok is tesznek bejelentéseket, ha a 
környezetükben észlelnek valamilyen rendellenességet. 
Gál István képviselő: Ha megnézzük a beszámolót, 357 az esetek száma, ami elég magas, 
van bőven probléma. 
Tóth Andrásné polgármester: A segélyezettek létszáma 100 felett van, tehát az ellátásban 
részsülők száma is magas. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig csak az egyik 
szülő kaphat szociális ellátást. Tehát ez sem tükrözi azt, hogy milyen körülmények között 
élnek a családok. Nagy a felelőssége az önkormányzatnak, az óvodának, iskolának, de a 
gyermek családba születik, és ott is van felelősség. Sok szülő, amikor kilép egy 
esetmegbeszélésről már elfelejti azt, amit megbeszéltek. Javaslom a Bélapátfalvai Kistérség 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás 2011. évi szakmai beszámolójáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva családsegítés 2011. évi szakmai 
beszámolóját. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, családsegítő 
 
2. napirend pont 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a gyámügyi tevékenységről szóló 
beszámoló, előterjesztője a körjegyző asszony. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A 2011. évi gyermekvédelmi munkáról szól az 
előterjesztés. A jogszabályi változások szerint az iskolai hiányzások miatt – ami az egyik 
legnagyobb gond a településen – a családi pótlékot lehet felfüggeszteni, illetve szüneteltetni. 
A jegyzői szabálysértési felelősségre vonás, április 16-tól megszűnt.  
Beraxa Krisztina képviselő: Az állam azt is szankcionálta, hogy csak az kaphat segélyt, aki 
az ingatlanának a kertjét rendbe teszi. Egercsehiben pedig az is kap családi segélyt, akinek 
nincs rendben a környezete. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez a foglalkoztatás helyettesítő támogatásoknál van 
így, nem a gyermekvédelmi támogatásoknál. 
Ökrös Imre képviselő: Ezt a szankciót a gyerekek szenvedik meg, mert akár milyen a család, 
a családi pótlékból valamennyit csak a gyerekekre fordítottak. Az utalvány lenne a megfelelő 
megoldás, hogy csak azt tudjon vásárolni, ami szükséges. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt törvény szabályozza. Van olyan család már, akinek a 
családsegítő vásárol be, a kincstár utalja a családi pótlékot, és a családdal elmennek vásárolni. 
Az önkormányzat is próbált gyermekélelmezést biztosítani, de sajnos a lakosság egy része 
ebben nem volt partner, mert féláron eladták a konzerveket, és a szülő a pénzből a kocsmába 
tudott menni. Tehát ha nem kapják kézbe a pénzt, akkor is megkapja a család a belőle 
vásárolható élelmiszert. Ezzel a pénzzel havonta el kell számolni. Javaslom a 2011. évi 
gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi munkáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi 
gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző, gyámügyi ügyintéző 
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3. napirendi pont 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a szociális bizottság beszámolója. 
Van kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban. 
Gál István képviselő: A normatív lakásfenntartási támogatáshoz mennyit kell az 
önkormányzatnak hozzátennie? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: 10 % az önkormányzati rész. 
Gál István képviselő: A beszámoló szerint 29 fő kap 2.500 Ft-ot, ami 870.000 Ft/év, ha 
5.000 Ft-tal számolunk, akkor 1.260.000 Ft/év a kifizetés. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ez azért lett ilyen sok, mert a nyugdíjminimum háromszorosára 
emelték az egy főre eső jövedelem határt, így több lett a jogosult. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A gázár támogatás is változott. 
Gál István képviselő: A TIGÁZ-nak történő utaláskor a teljes összeg kerül utalásra? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Általában igen, de ez a kérelmező nyilatkozata alapján 
történik. 
Gál István képviselő: 2012. január 1-től jegyzői hatáskörbe került a lakásfenntartási 
támogatás. A szociális bizottságnak a jogosultság elbíráláshoz akkor már nincs köze? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A hatáskör már a jegyzőé. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az Egercsehi Önkormányzat Képviselő-testület 
egészségügyi és szociális bizottságának 2011. évi beszámolója elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról készült beszámolójáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 
2011. évi munkájáról készült beszámolóját. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, bizottság elnöke 
 
4. napirendi pont 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a házi gondozó beszámolója. A 
feladatot a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el a Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ. Ez az ellátás az idős embereknek szól, a feladatok között 
bevásárlás, gyógyszer felírás, vérnyomásmérés, stb. szerepel. Bélapátfalva munkáltatja, a 
munkaköri leírását is ők készítik el.  
Gál István képviselő: Az ellátás igénybevételéhez csak az orvosi igazolás szükséges? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A gondozási szükségletet meg kell állapítani,  
háziorvosi vélemény is kell hozzá. 
Gál István képviselő: Ha valakit idősek otthonába akarnak elhelyezni, de a jövedelme nem 
éri el a térítési díjat, akkor annak kifizetését az önkormányzatnak kell vállalnia? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, csak abban az esetben, hogy ha az intézményt az 
önkormányzat tartja fenn, mint pl. Tarnalelesz vagy Pétervására esetében. 
Gál István képviselő: Egercsehi tartozik valamelyik idős otthonhoz? 
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Tóth Andrásné polgármester: Nem, a megyéhez tartozunk, de azok működtetését az állam 
átvette. 
Gál István képviselő: Ha nincs elég jövedelme a gondozottnak? 
Tóth Andrásné polgármester: A tartásra köteles a gyermek, ha nincs, akkor az állam 
átvállalja a térítési díj fizetését. A házi gondozó beszámolójával együtt az idősek klubja 
beszámolóját is megküldték, ami Bélapátfalván és Szilvásváradon működik. Javaslom a házi 
gondozó 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva házi segítségnyújtás 2011. 
évi szakmai beszámolójáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Bélapátfalva házi segítségnyújtás 2011. évi 
szakmai beszámolóját. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, családsegítő 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Idősek Klubja 2011. évi szakmai beszámolójáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Idősek Klubja 2011. évi szakmai beszámolóját. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, klubvezető 
 
5. napirendi pont 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a körjegyzőség 2011. évi 
munkájáról szóló beszámoló, előterjesztője a körjegyző asszony. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
Beraxa Krisztina képviselő: A beszámolóban az szerepel, hogy az adótartozások behajtása 
érdekében milyen intézkedések történtek, le van bontva, hogy mennyi felszólítás ment ki, de 
azt nem látom, hogy ezek a felszólítások mennyire voltak hatékonyak. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az adóvégrehajtásokról volt beszámoló a márciusi 
képviselő-testületi ülésen. 
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Beraxa Krisztina képviselő: Ha jól emlékszem elég hatásos volt a végrehajtás. A 
beszámolóban a szociális igazgatási ügyeknél 30 fő gyerek részesült óvodáztatási 
támogatásban. Hány gyermek van most az óvodában? 
Tóth Andrásné polgármester: 51 fő óvodás van most. 
Beraxa Krisztina képviselő: Mi a különbség az óvodáztatási támogatás és a gyermekvédelmi 
kedvezmény között? 
Tóth Andrásné polgármester: Óvodáztatási támogatás leegyszerűsítve, azért kap pénzt a 
szülő, hogy óvodába járatja a gyerekét. Évente két alkalommal kapják ezt a támogatást. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igazolni kell az óvodának, hogy nincs igazolatlan 
hiányzása a gyermeknek. 
Grósz Ilona alpolgármester: Milyen összegben kapják ezt a támogatást? 
Tóth Andrásné polgármester: Beiratkozáskor 20.000 Ft-ot, később félévente 10.000 Ft-ot 
kapnak. 
Gál István képviselő: Minden szülő jogosult erre a támogatásra? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, nyilatkoznia kell a szülőnek arról, hogy halmozottan 
hátrányos helyzetű, azaz 8 általános vagy annál kevesebb iskolai végzettsége van, és jár neki a 
támogatás. Ezzel ösztönzik a szülőket azért, hogy kihasznált legyen a férőhelyek száma az 
intézményben. 
Beraxa Krisztina képviselő: Az anyakönyvi ügyeknél szerepel az anyakönyvi kivonat 
kiadása, tavalyi évben 30 db volt. Ezért akkor nem kell Egerbe vagy Bélapátfalvára elutazni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, ezek az itteni anyakönyvi események, Egercsehi 
székhelyű születések, halálesetek, házasságok, amelyekről itt, helyben kell kiadni az 
anyakönyvi kivonatot. 
Gál István képviselő: Egercsehiben 24 db működési engedéllyel rendelkező üzlet működött. 
Ennyi üzlet van Egercsehiben? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezek a vállalkozók, nincs ennyi üzlet Egercsehiben. 
Beraxa Krisztina képviselő: A beszámoló összegzésében szerepel az, hogy a törvénnyel 
kapcsolatban is elintézésre váró feladatok az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű 
megvalósítása, és a honlap folyamatos karbantartása friss információkkal. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közelmúltban több jogszabály is megjelent az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, a honlap karbantartása pedig folyamatos feladat. 
Beraxa Krisztina képviselő: A honlap nincs karbantartva, nem lehet letölteni semmit, 
nagyon régen volt már az utolsó frissítése. Ez azért van, mert nincs kiegyenlítve a számla? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, előfordul ilyen is. 
Tóth Andrásné polgármester: Anyagot is kellene küldeni, mert már ránk telefonáltak, hogy 
miért nem küldünk a honlapra semmilyen információt. Ha anyagot küldünk fel fogják tenni a 
számlatartozás ellenére is. Egyébként fizetjük a számlákat. 
Gál István képviselő: 589 adózó szerepel a beszámolóban. Mennyinek kellene az adókat 
fizetnie? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kommunális adó ingatlanonként van kivetve. A 
befizetésekről márciusban volt beszámoló. 
Tóth Andrásné polgármester: A teljesítést a következő ülésre meg tudjuk nézni, de a 
féléves beszámolóban benne lesz. 
Beraxa Krisztina képviselő: Van olyan önkormányzat, ahol nyilvánosságra hozzák a nem 
fizető személyek neveit. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közzétehető adatoknak lehetőségét meg kell 
vizsgálni. 
Ökrös Imre képviselő: A beszámolóból látszik, hogy 910 adózó van a településen, aki 
kommunális, építmény, és gépjárműadót fizet. 217 személy esetében került sor végrehajtás, 
letiltás megindítására, 150 személy pedig nem fizet semmit. 
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Tóth Andrásné polgármester: A foglalkoztatást helyettesítő támogatásból, és a 
rokkantnyugdíjakból nem lehet letiltani semmit. Tehát ha azok, akik ezeket az ellátásokat 
kapják, és önszántukból nem fizetik be az adókat nem tudunk velük mit tenni. Ha 100.000 Ft 
nagyságú adótartozás halmozódik fel, akkor lehet az ingatlanra terhelni. Javaslom az 
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Beszámoló a körjegyzőség 2011. évi munkájáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a 
körjegyzőség 2011. évi munkájáról. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: körjegyző 
 
6. napirendi pont 
 
Tóth Andrásné polgármester: A bélapátfalvai polgármester úr kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy a tűzoltóságról szóló jogszabályok megváltozása miatt a 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása veszi át a tűzoltóságot, és így a tűzoltóság 
finanszírozásához lakosságszám alapján 613 Ft/fő összegben hozzá kell járulni. Ez Egercsehi 
esetében 1.457 főre számolva 893.000 Ft/év. A bélapátfalvai tűzoltósághoz csak 10 település 
tartozik, nem vesz részt benne Egerbocs, Bátor, Hevesaranyos. Ha nem fogadjuk el ezt a díjat, 
akkor hozzánk majd Egerből fognak tűzoltót küldeni. Ha elfogadjuk az együttműködési 
megállapodást, akkor június 15-ig át kell adni az első 5 hónapra eső finanszírozást. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ez nem egy okafogyott dolog lesz majd, hiszen mi az egri 
járáshoz fogunk tartozni? Ha tűz van, akkor nem aszerint fognak a tűzoltók kiszállni, hogy 
melyik járáshoz tartozunk. Tehát ha nem vagyunk a bélapátfalvai tűzoltóság tagja, akkor 
Egerből jönnek ki. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt még nem tudjuk. Bélapátfalva is Egerhez tartozik, az 
egriek vezénylik őket a tűzesethez. De az új törvényben szerepel állami és önkormányzati 
tűzoltóság. Mivel a bélapátfalviakat nem vette át az állam, úgy az finanszírozza a fenntartást, 
akinek a területén működik a tűzoltóság. 
Beraxa Krisztina képviselő: Egerbe nem kell fizetni semmit. Ki az aki vállalja azt a formát, 
ahol fizetni kell? 
Tóth Andrásné polgármester: Lényegében az a kérdés, hogy a kistérségi társuláson belül 
igénybe kívánjuk-e venni ezt a szolgáltatást. Egercsehi önkormányzata hivatkozva jelenlegi 
anyagi helyzetére, amelyben többletköltséget vállalni nem tud, nem kívánja igénybe venni a 
Bélapátfalvai Kistérség keretében működő önkormányzati tűzoltóságot. Kérem a javaslat 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 



 9 

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Önkormányzati Tűzoltóságról   
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi fedezet hiányában nem 
fogadja el a Bélapátfalva Önkormányzati Tűzoltóság éves fenntartásáról szóló 
együttműködési megállapodást.   
A tervezett együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva a nappali ellátást, szociális étkezést 2012. július 
14-től a többcélú társulás keretében látja el. 42/2012. (III. 26.) határozattal döntöttek erről, és 
kéri, hogy ezt az önkormányzatok fogadják el. Tehát a korábbi intézményfenntartó 
mikrotársulás 2012. június 30-al megszűnik, és 2012. július 1-től a Bélapátfalvai Többcélú 
Társulás látja el a feladatot. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Szociális mikrotérségről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a 
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-
Szilvásvárad Önkormányzatok intézmény-fenntartó mikro-térségi társulása nappali ellátás és 
étkeztetés szociális alapszolgáltatások ellátására elnevezésű társulás által megkötött 
intézmény-fenntartó mikro-térségi társulási megállapodás 2012. 06. 30. napjával megszűnik. 
A Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja által a fenti időpontig végzett szociális étkeztetés és 
nappali ellátás feladatokat 2012. 07. 01. napjától a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulása által alapított Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ, mint jogutód látja el. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő előterjesztés Bélapátfalváról az idősek klubja 
megszüntetése, ami kikerül az önkormányzat működtetése alól, és a többcélú társuláshoz 
kerül át. Tehát 2012. június 30-al megszűnik az önkormányzat működtetése, és 2012. július 1-
vel a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központba olvad be, ami a többcélú társulás 
keretében működik. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Idősek Klubjáról 

 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjának 2012. 06. 30. napjával általános jogutódlással 
történő megszüntetését beolvadással a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása által 
alapított Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központba a 
mellékelt megszüntető okirat alapján. 
A Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja által végzett szociális étkeztetés és nappali ellátás 
feladatokat 2012. 07. 01. napjától a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás intézménye 
útján látja el. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önkormányzat szociális rendeletét szükséges 
módosítani a lakásfenntartási támogatás szabályozásának változása miatt. Ez alapján a helyi 
lakásfenntartási támogatás hatályát veszti, valamint jegyzői hatáskörbe kerül a szociális 
bizottság helyett. Ezt a két módosítást tartalmazza az előterjesztés. 
Beraxa Krisztina képviselő: A módosítás 2. § (2) bekezdésében az áll, hogy a szociális 
bizottság dönt ápolási díjról, átmeneti segélyről, a polgármester a temetési segélyről és a 
köztemetésről, a jegyző az időskorúak járadékáról, aktív korúak ellátásáról, lakásfenntartási 
támogatásról, ápolási díjról, közgyógyellátásról, és egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságról. Ezzel jogszabályt nem bírálhatnak felül? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A lakásfenntartási támogatásnál nincs mérlegelési jog, 
ezt a törvény szabályozza, és aszerint kell eljárni. Ezért került át jegyzői hatáskörbe. Az 
átmeneti segélynél, ápolási díjnál van mérlegelési lehetősége a bizottságnak, a jogszabály 
keretei között. 
Beraxa Krisztina képviselő: De csak a jegyzőnél nincs mérlegelési jog? A polgármesternél 
és a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjénél igen? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármesternél a temetési segélyt rendelet 
szabályozza, a köztemetést és a vezetői döntést pedig a szociális törvény. 
Tóth Andrásné polgármester: A polgármester döntésénél nem kell képviselő-testület. A 
polgármester hatáskörébe utalták ezeket az ügyeket. A szociális rendelet 2. § felsorolja azokat 
az eseteket, amelyeket jogszabály szabályoz. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A helyi lakásfenntartási támogatás 100 Ft volt, de ez 
megszűnt. A Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének hatásköre a törvényen alapul, mert az 
intézményvezető dönt a házi segítségnyújtás, családsegítés kérdéseiben. Ezeket a feladatokat 
törvény telepíti az intézmény vezetőjéhez. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az Egercsehi Önkormányzat képviselő-testület 
5/2010. (VI. 29.) számú rendeletének módosítását elfogadni. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati rendelete 
Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyes szociális 
ellátásokról szóló 5/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi-Szúcs-Bátor-Hevesaranyos Intézményfenntartó 
Mikrotársulás képviselő-testületei tavaly még nem döntöttek arról, hogy intézményvezetői 
pályázatot írnak ki. Most javasolt a pályázat kiírása, megfogalmazásra került a pályázat 
szövege. 
Grósz Ilona alpolgármester: A múlt ülésen arról beszéltünk, hogy év végéig már nem írunk 
ki pályázatot, mert 2013. január 1-től átveszi az állam az iskolákat. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Jelenleg még nem hatályos a köznevelésről szóló 
törvény, ami arról rendelkezik, hogy szeptember 1-től december 31-ig rendelkezhet az 
önkormányzat a vezetői megbízásokról. Most úgy tűnik, hogy ha az igazgatói kinevezést 
megejti az önkormányzat, akkor maradnak azok az igazgatók az intézmények élén, akiket 
választanak. A mikrotérségi társulási székhelyek, Balaton és Szilvásvárad is kiírta a 
pályázatot.  
Grósz Ilona alpolgármester: Arra viszont nincs garancia, hogy 2013. január 1-től az lesz az 
igazgató, akit mi megválasztunk. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Arra nincs. 
Beraxa Krisztina képviselő: A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
vezetői állását írjuk most ki. Az óvodavezető akkor milyen vezető? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az óvodavezető tagintézmény-vezető. 
Beraxa Krisztina képviselő: Az ő állását nem kell pályáztatni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De pályáztatni kell a 138/1992. (X. 8.) Kormány 
rendelet alapján, és a képviselő-testület dönt, hogy kiírja-e a pályázatot most, vagy bevárja a 
köznevelési átszervezést. Az óvoda önkormányzati fenntartású lesz, a jelenlegi terv szerint.  
Gál István képviselő: De pedagógusok dolgoznak az óvodában. Az iskola fenntartása is az 
önkormányzatnál marad. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A köznevelési törvény szerint az iskola állami 
fenntartású lesz, az óvoda pedig önkormányzati. Végrehajtás jogszabályok még nincsenek. 
Ökrös Imre képviselő: Ha most intézményvezetőt választunk, és január 1-től nem marad a 
beosztásában, akkor végkielégítést kell neki fizetni, ami ezt az önkormányzatot fogja terhelni. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert nem az önkormányzat fogja fizetni a bérét. Azt a 
normatívát, amit most kapunk az állam elvonja, sőt vizsgálják az egyéb bevételeinket, hogy 
melyikből tud elvonni. Az a gond, hogy nem tudjuk biztosra azt, hogy a dologi kiadásokat itt 
hagyja-e az önkormányzatnál, és csak a bért viszi el. Ha viszont elviszi a normatívát, és elvesz 
az adóból, akkor a fenntartás finanszírozása kérdéses. Nem tudunk semmit, mert a 
köznevelési törvény egy mondatban írja le, hogy az állam lesz a fenntartó. Nincs részletezve, 
hogy milyen formában. Egy végrehajtási rendelet kellene a konkrétumokkal. Javaslom az 
intézményvezetői pályázat kiírásának elfogadását, a közigálláson és az oktatási közlönyben 
jelenik meg. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Iskola igazgatói álláshely betöltésére pályázat kiírásáról   

 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az iskola igazgatói 
álláshely betöltésére pályázatot ír ki. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást elfogadásra küldje meg 
Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községi Önkormányzatok részére. A pályázati kiírást 
elfogadása után tegye közzé.    
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Vásárhelyi Erika kinevezésének módosítsa a következő 
előterjesztés. Erre azért van szükség, mert a kincstár csak úgy fogadja el a vezetői 
kinevezését, hogy ha nem helyettesként, hanem megbízott vezetőként látja el a feladatokat. 
Ennek megfelelően 2012. április 26-tól 2012. augusztus 31-ig van a kinevezése. 
Beraxa Krisztina képviselő: Nyári szünetben nincs iskola. 
Tóth Andrásné polgármester: De vannak olyan feladatok, elszámolási kötelezettségek, IPR 
és egyéb pályázatok, amelyeket alá kell írni, helyettesnek pedig nincs ilyen jogköre. Valamint 
vezető nélkül van az intézmény. Augusztus 31-ig kell új vezetőt kinevezni. Kérem a 
kinevezés módosítás elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Iskola igazgatói megbízásról  

 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miktorérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi igazgatójának megbízza Vásárhelyi Erika Eger, 
Tizeshonvéd u. 23/1. fszt. 5. sz. alatti lakost, 2012. április 26-tól augusztus 31-ig. Egyidejűleg 
az igazgató helyettesi megbízását visszavonja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az igazgatói megbízásról és az igazgató 
helyettesi megbízás visszavonásáról szóló határozatot elfogadásra küldje meg Bátor, 
Hevesaranyos és Szúcs Községi Önkormányzatok részére és az igazgatói megbízást és az 
igazgató helyettesi megbízás visszavonását írja alá.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi Napköziotthonos Óvoda tagintézmény-vezetői 
pályázat kiírására 2012. december 31-ig nem kerül sor. Utána majd meglátjuk, hogy a 
jogszabályok mit írnak elő. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Tagóvoda vezető vezetői megbízásáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Egercsehi 
tagóvoda vezetői megbízását továbbra is határozatlan időre fenntartja, nem pályáztatja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A tavalyi évben született egy döntés a konyha átalakításáról, 
amely során a főzőkonyhát melegítőkonyhává alakítottuk át. Ennek keretében 
létszámleépítésre került sor, amit nem tudtunk végrehajtani. A végkielégítésből illetve a 
felmentési időből visszaigényelhető pénzösszeget csak akkor tudjuk megigényelni, hogy ha a 
tavalyi határozatát megerősíti a képviselő-testület, azaz az átszervezés megtörtént, és nem tud 
más munkát felajánlani a dolgozónak. Július 12-ig lehet benyújtani a létszámleépítés 
pályázatát, egy havi felmentési időt, és a végkielégítés felét lehet visszaigényelni, ami 3 
hónap. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ha felajánlanánk neki egy állást, és azt nem fogadná el, akkor 
nem kellene végkielégítést fizetni neki. 
Tóth Andrásné polgármester: Felajánlhatunk neki állást, és azt el is fogadná. Mert az az 
érdeke, hogy főállásban legyen fizetve az egészségügyi hozzájárulása, hogy mellette a 
vállalkozását tudja működtetni. Jelenleg a szabadságát tölti. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ha lejár a szabadsága, akkor mi történik? 
Tóth Andrásné polgármester: Augusztus 31-ig van létszámban. A bére egész évben 
tervezve van a költségvetésben, tehát megtakarításunk lesz ebből. Javaslom a 45/2011. 
önkormányzati határozat – főzőkonyha melegítőkonyhává történő átalakítása – elfogadását. 
Javaslom a 31/2011 (IV. 05.) önkormányzati határozat – létszámleépítés a konyhán 2011. 
május 1-től, amely alapján 1 fő létszámleépítést hajtunk végre – elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Létszámleépítés   
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főzőkonyha átalakítása melegítő 
konyhává, melegítő konyha dolgozóinak átvétele, létszámleépítés a konyhán tárgyú 45/2011. 
(V. 24.) és létszámleépítés a konyhán tárgyú 31/2011. (IV. 5.) önkormányzati határozataiban 
foglaltakat továbbra is fenntartja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Berecz Lászlóné Egercsehi, Kossuth L. út 29. sz. alatti lakos 
elővásárlási kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő Egercsehi, Kossuth L. út 
29. sz. alatti ingatlanra. Független értékbecslést kértünk az ingatlanra, amely alapján az 1/3 
tulajdoni hányadot 880.400 Ft-ra értékelték. 
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Berecz Lászlóné lakos: Három képviselő járt bent a faluban, megnézték az épületet, 
láthatták, hogy milyen állapotban van. A mennyezetről a vasakat le kell szedni, ami miatt a 
vakolat le fog hullani. Ezen az értéken a nyugalmam miatt az épületet megveszem. Egy 
kérésem lenne, hogy a teljes összeget ne kelljen kifizetnem egyben, 700.000 Ft-ot tudok 
egyben kifizetni, a maradék 180.400 Ft-ra 4 hónap haladékot kérek. 
Beraxa Krisztina képviselő: Láttam az épületet, korrektnek tartom ezt az ajánlatot. 
Támogatom ezt a fajta kifizetési módot. 
Ökrös Imre képviselő: A vasakat kevés ráfordítással meg lehet szüntetni a mennyezetről. 
Javaslom, ezt az önkormányzat csinálja meg. A részletfizetésre nem tudom milyen lehetőség 
van. 
Beraxa Krisztina képviselő: Az önkormányzat az adósságát szeretné csökkenteni, 
megállapodást szeretnénk a bankkal kötni. A vételár nagy része egyben kifizetésre kerül. 
Ökrös Imre képviselő: Az ingatlan eladása után a temetőben a vízellátás biztosítva lesz? 
Tóth Andrásné polgármester: Arra a részre, ahol a cső kimegy a temetőbe szolgalmi jog 
bejegyzést fogunk kérni. 
Berecz Lászlóné lakos: Én már lekerítettem ezt a részt, ami 60.000 Ft-ba került. Az 
természetes, hogy biztosítom a vizet a temetőbe. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor 700.000 Ft-ot fizet készpénzben, 180.400 Ft-ot 
4 havi részletben, és az adásvétel költsége a vevőt terheli. A vízvételre az önkormányzatnak 
ingyenesen szolgalmi jogot biztosít. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom ennek megfelelően az Egercsehi, Kossuth L. út 29. 
sz. alatti ingatlan eladását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Adásvételről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja az elővásárlásra jogosultnak 
(Berecz Lászlóné Egercsehi, Kossuth L. u. 29. – az ingatlan 2/3 tulajdoni hányadával 
rendelkező) az Egercsehi 35/2. hrsz-ú ingatlan (Egercsehi, Kossuth L. u. 29.) 1/3 tulajdoni 
hányadát.  
Vételár: 880.400 Ft (értékbecslés alapján), adásvételi szerződés megkötésekor esedékes 
700.000 Ft, 180.400 Ft az adásvételi szerződés megkötését követően 4 havi részletben 
esedékes. 
Egyéb kikötés: vízvételre ingyenes szolgalmi jogot biztosít Berecz Lászlóné Egercsehi 
Községi Önkormányzat részére, a temető vízellátása érdekében, az ingatlanon található 
kútból.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A 3 Nagyház úti lakásra nem nyújtottak be elővásárlási 
kérelmet a bérlők. Meghirdetjük a lakásokat, és ha lesz rá vevő, akkor kell az elővásárlás 
miatt a Magyar Államot is megkeresni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Elővásárlási jog illeti meg a Magyar Államot. 
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Tóth Andrásné polgármester: A 3 lakásnál értékaktualizálásra került sor, ami egyeztetve 
lett a Takarék Szövetkezettel, mert csak az ő engedélyükkel lehet eladni a lakásokat, és az 
adásvételből befolyt összegből a hitelt kell csökkenteni. A lakások: Nagyház út 7. I. em. 14., 
Nagyház út 7. II. em. 15., Nagyház út 4. II. em. 7., és 3,5 millió Ft-ért tudjuk meghirdetni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hol legyen meghirdetve? 
Grósz Ilona alpolgármester: Helyben, kábel tv-ben, újságban. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a 3 lakást 3,5 millió Ft-ért hirdessük meg helyben, 
kábel tv-ben, az újságban. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Ingatlanok értékesítéséről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra meghirdeti az alábbi 
ingatlanokat, az alábbi vételáron. 

- Egercsehi, Nagyház u. 4. III. em. 7. (hrsz.: 647/8/A/7.) – 3.445.000 Ft. 
- Egercsehi, Nagyház u. 7. II. em. 14. (hrsz.: 647/9/B/5.) – 3.432.000 Ft. 
- Egercsehi, Nagyház u. 7. II. em. 15. (hrsz.: 647/9/B/6.) – 3.484.000 Ft. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a hirdetmény közzétételére a Heves Megyei 
Hírlapban, a kábeltelevízióban, a honlapon és a helyben szokásos módon. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Toókos Zoltán kérelmet nyújtott be az önkormányzat 
tulajdonában lévő 666/2. hrsz-ú, 3 ha 6.524 m2-es ingatlanra. Egyeztettem vele, minimum 10 
évre szeretné bérbe venni, és ha így kötjük meg a szerződést, akkor egy összegben kifizeti. 
Beraxa Krisztina képviselő: Támogatom a bérbeadást, egy jó megállapodást kell vele kötni. 
Tóth Andrásné polgármester: A szokásos bérleti díj 50-60 kg őszi búza jelenlegi tőzsdei 
ára, földalapú támogatás 1 ha-ra eső hányada, vagy 10.000 és 60.000 Ft között. Toókos Zoltán 
50.000 Ft-ot ajánlott korábban a terület egyharmadáért. 
Beraxa Krisztina képviselő: Akkor 150.000 Ft az egész terület. 
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor én ez alapján fogok vele tárgyalni, hogy ha ezzel 
megbíz a képviselő-testület. Javaslom 150.000 Ft/év összegben 10 évre Toókos Zoltánnak 
bérbe adni a 666/2. hrsz-ú önkormányzati ingatlant. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Ingatlan bérletéről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadni szándékozza az 
Egercsehi 662/2. hrsz-ú ingatlant, állattartás, lótartás céljából. 
A bérlet ideje: 10 év. 
Az éves bérleti díj: 150.000 Ft. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérletről tárgyaljon a bérleti szándékát 
kinyilvánító Toókos Zoltánnal. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet hogy a mozgó árusítással 
kapcsolatos problémára még nem érkezett válasz a kistérségtől. Fogorvosi állásra kellene 
pályázatot kiírni, a jogszabályoknak megfelelően javaslom a pályázatot meghirdetni. Kérem a 
javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Fogorvosi pályázatról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra kiírja a fogorvosi pályázatot, 
vállalkozási formában. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot jelentesse meg az 
Egészségügyi Közlönyben, fogászati lapban, és a honlapon. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet hogy 2012. július 7-én 
rendeznénk meg a falunapot. Kérem a képviselőket, hogy segítsenek a rendezvény 
megszervezésében. Surányi László kérelmet nyújtott be a csókosban lévő 8.729 m2-es 
ingatlan megvásárlására. A területen a tulajdoni viszonyok nem rendezettek. Amíg az nincs 
rendezve arról az önkormányzat nem tud dönteni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Hogy lehetséges, hogy nincsenek rendezve a tulajdoni 
viszonyok? 
Tóth Andrásné polgármester: Úgy, hogy nem csak azok kaptak lakást, akiknek tulajdoni 
viszonyuk volt. Az ottani lakásokat kockás papíron adták-vették, és így más lakott benne, 
mint aki tulajdonos volt. A tulajdonjog rendezéséig az önkormányzat nem kívánja eladni az 
ingatlant. Kérem a javaslat elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Ingatlan értékesítés és bérbeadás elutasításáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egercsehi, Ady E. u. 12-14. 
(1101. hrsz.) ingatlan értékesítését és bérbeadását a rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt  
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elutasítja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A PEVIK Kft. módosította a hulladékszállítási 
szerződést, mert belekerült a papír és fémhulladék zsákos formában történő szállítása és a 
PET palackok laposra taposva történő szállítása. 
Beraxa Krisztina képviselő: Lomtalanítás mikor lesz? 
Tóth Andrásné polgármester: Sok a lakossági hulladékszállítási tartozás, de meg fogjuk 
kérdezni. Javaslom a PEVIK Kft. szerződésmódosításának elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012. (VI. 6.) 
önkormányzati határozata 
Közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési szilárd 
hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására történő elszállítása tárgyában a PEVIK Kft-vel 
(Pétervására) kötött közszolgáltatási szerződés módosítását. (Szelektív hulladékgyűjtés.) 
A szerződés módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Zárt ülést rendelek el. 
 

Kmf. 
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polgármester körjegyző 
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