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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 1400
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

Távol van: Puskás András képviselő
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Meghívottak: dr. Lukács Attila háziorvos
Király Katalin védőnő
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott
képviselőből 6 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Ficzere Gábor és Ökrös Imre képviselőket megválasztani. Van más javaslat a
hitelesítők személyére?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficzere Gábor és Ökrös Imre képviselőket.
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokra?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.
1.

napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Első napirendi pont Egercsehi község 2011. évi egészségügyi
ellátásáról szóló beszámoló. A képviselők írásban megkapták a beszámolót. Szóbeli
kiegészítője nincs a doktor úrnak, kérem a képviselők kérdéseit.
Ökrös Imre képviselő: Július 1-el változik a kórházak ellátási rendje, nem tudom, hogy ez
érinti-e Egercsehi ellátását? 2013. január 1-től az ügyelet hogyan fog megváltozni?
dr. Lukács Attila háziorvos: Nem változik az ellátás a július 1-i változások miatt. Az
ügyeleti ellátásról még nem tudok semmit mondani.
Tóth Andrásné polgármester: Én azt hallottam, hogy újraosztják a praxisokat, mivel
járásilag Egerhez fogunk tartozni. De a jogszabályok majd kijönnek erre vonatkozóan.
Beraxa Krisztina képviselő: A háziorvosi ellátásról nagyon jó a véleményem, készségesek,
kedvesek voltak velem. Azt hallottam az emberektől, hogy jó a viszony a doktor úr és az
asszisztencia között. A beszámolóban szereplő átlag napi 60 beteg az nagyon sok. Ez azt
jelenti, hogy minden hónapban egyszer megjelenik az orvosnál a település összes lakosa?

3
dr. Lukács Attila háziorvos: Nem, a receptfelírás is betegmegjelenésnek számít. Vannak
betegek, akikkel komolyabban kell foglalkozni, azok vannak kevesebben. Receptfelírás,
útiköltséges papír kiállítás, stb., ez mind betegforgalom.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez a szám a jövőben nőni fog az egy hónapra felírható
gyógyszermennyiség miatt.
dr. Lukács Attila háziorvos: Kevés volt az a beteg, aki egy hónapra előre felíratta a
gyógyszerét. Tavaly is majdnem ennyi volt az éves betegmegjelenés.
Gál István képviselő: A beszámoló szerint kevés volt a kampányszűrés. A gyógyszercégek
végezték ezeket a szűréseket. Mi az oka a csökkenésnek?
dr. Lukács Attila háziorvos: Ennek két oka van, az egyik, hogy a gyógyszergyártó cégeknek
is kevesebb pénz jut a promócióra, a másik ok pedig az, hogy volt egy gyógyszergyártó
cégnél dolgozó kolléganő, aki sokáig nem dolgozott, és ő nagy segítség volt.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Egercsehi község háziorvosi szolgálat 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Háziorvosi Szolgálat 2011. évi beszámolója

47/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Háziorvosi Szolgálat
2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, háziorvos
2. napirend pont
Tóth Andrásné polgármester: Második napirendi pont dr. Papp Judit fogorvos beszámolója.
A fogorvos írásban megküldte a beszámolóját, hogy ha van a képviselőknek kérdése, akkor
arra írásban tud válaszolni. A múlt képviselő-testületi ülés után dr. Molnár Györgyi fogorvos
jelentkezett, aki személyesen is megnézte a rendelőt. Jeleztem neki, hogy ki van írva a
fogorvosi álláspályázat, jelentkezzen arra. A fogorvosnő eddig csak magánrendelést végzett,
és szaktanácsadóként dolgozott. Mivel a szaktanácsadás megszűnt, így ki tud jönni körzetbe
dolgozni. 3 napot tud rendelni, 2 nap délelőtt, 1 nap délután, 1 napot pedig Egerben rendel.
Tehát 4 napot enged rendelni az óraszáma. A rendelőben lévő felszerelés nagyjából megfelel
neki, pár dolgot kell még megcsinálni a rendelőn. Helyben lenne megint fogászati rendelés,
ami a lakosság szempontjából kedvező. Dr. Papp Juditra panasz nem érkezett a lakosság
részéről. Ha döntünk az új fogorvosról, akkor őt időben értesíteni kell. Érdeklődtem a MEPnél dr. Molnár Györgyi után, de nem tudtak róla felvilágosítást adni, mert nem volt eddig
magánrendelője, nem állnak kapcsolatban vele. De a fogorvos nőnek nagyon optimista
hozzáállása van, még a fogászati turizmus lehetőségét is felvetette. Javaslom a Egercsehi
község 2011. évi fogászati ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Fogszakorvos beszámolója

Képviselő-testületének

48/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fogszakorvos 2011.
június 1. és 2012. május 31. közötti időszak munkájáról szóló beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, fogszakorvos
3. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a védőnői munkáról szóló 2011.
évi beszámoló. A védőnőnek nincs szóbeli kiegészítése, kérem a képviselők kérdéseit.
Beraxa Krisztina képviselő: A védőnő nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját, sok
pozitív visszajelzést hallok. Sajnos negatív adatokat tartalmaz a beszámoló, sok a terhesség
megszakítás, sok gyerek dohányzik. Tóth Tímea családsegítővel havi egy alkalommal
jelzőrendszeres megbeszélést tartanak a tanácsadóban. Felmerült már itt az ülésen is, hogy
van olyan család, ahol nincs folyóvíz, hogy ott hogyan tisztálkodnak. Jeleztem azt is, hogy a
fekáliát a patakba hordják. A kérdésemre azt a választ kaptam, hogy be volt nekik kötve a víz,
de kikötötték. Mit lehet ilyenkor tenni?
Király Katalin védőnő: Környezettanulmányt végzünk. Kénytelenek vagyunk elhinni, hogy
a forrástól, és ismerős családtól hozzák a vizet. Az óvoda és az iskola is jelezte, hogy sok a
higiénés probléma a családdal. A fűtés is problémát okoz nekik. Nem tudunk mit tenni. A
család feladata a létszükségletek biztosítása. Olyan fokú veszélyeztetést nem érzékeltünk a
családnál, hogy a gyerekek kiemelése szükséges lenne. Lakásfenntartási támogatást kapnak az
önkormányzattól, a gyerekek ingyen étkeznek az óvodában, iskolában, segélycsomagokban
mindig részesülnek. Tehát a szülő feladata a gondoskodás, de a kiemelésig még nem fajult a
dolog.
Ökrös Imre képviselő: A beszámolóban szereplő napközis táborról a pedagógusokkal kellett
volna egyeztetni. Szünet van az iskolában, de az nem jelenti azt, hogy azt a pedagógusoknak
munka nélkül kell eltölteni.
Király Katalin védőnő: Nem az én kompetenciám ennek az összehangolása. Azt viszont
látom, hogy nagyon sok a szünetben csellengő gyerek. Ebben a szülő is hibás, az ő
felelőssége, de sok esetben a szülő sem tud mit kezdeni magával. Én csak jelezni szerettem
volna ezt a helyzetet a beszámolóban. Június közepétől szeptemberig csak csellengenek a
gyerekek, különösebb programjuk nincs. Nem csak az iskola, vagy az önkormányzat feladata
ennek a megoldása, de ha valaki ezt felvállalja arra pénz és ember kell. Olyan programokat
kell szervezni, ami mindenkinek megfelel, és ezt valakinek fel kell vállalni. Régen a
családoknál is megvolt a gyerekek feladata.
Tóth Andrásné polgármester: a szünetben 15 nappal rendelkezhet a fenntartó, ez a régi
közoktatási törvényben benne van, az újat még nem néztem meg. Egyeztetni kell a
pedagógusokkal, hogy ez hogyan megoldható. De ez még a nyári gyerekétkeztetés idején sem
volt megoldott. Akkor volt itt nyári napközi, amikor egy volt kolléganőnk pályázati pénzből
tartott egy héten egyszer foglalkozást. Természetesen pénz is szükséges hozzá, de a
pedagógusok és a fenntartó közös akarata is kell. Ezt csak közösen lehet megoldani. Bízom
benne, hogy az új köznevelési törvény erre megoldást fog hozni.
Király Katalin védőnő: Szúcs szerencsés helyzetben van, mert egy pályázatban vesz részt,
ahol a gyerekeknek vannak ilyen foglalkozások. Ebben a pályázatban együttműködésre kértek
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fel engem is. Az az egyesület, amit Beraxa Krisztina képviselő asszony szervezett
felvállalhatná ezt a feladatot.
Beraxa Krisztina képviselő: Én az egyesület létrehozásának tervét behoztam a képviselőtestület elé, 20.000 Ft kellett volna az ügyvédi ellenjegyzéshez, bejegyzéshez, de a
polgármester asszony azt mondta, hogy nincs pénz, a tagok pedig ezt nem tudták
finanszírozni.
Tóth Andrásné polgármester: Az egyesületekben tagdíjfizetési kötelezettség van, abból kell
a kiadásokat fedezni. Az egyesületet azok tartják fenn, akik létrehozták, illetve akik a tagjai.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha nem zárkóznak el tőle, akkor én ezt a kezdeményezést újra
elindítom. De az ellenjegyzési díjat akkor is ki kell fizetni.
Tóth Andrásné polgármester: Tagdíjakból indul az egyesület. Alakuló ülést kell tartani,
ahol megfogalmazzák az egyesület céljait, tagdíjfizetést, stb.
Gál István képviselő: Évek óta megoldatlan a gyerekek nyári elfoglaltságának megoldása.
Amíg konkrétan nem foglalkozik ezzel az iskola, a szülő, addig nincs megoldás. A gyerekek
már nem céltalanul sétálgatnak, hanem céllal. Nagyon sokat rombolnak a településen, és már
iskola idő alatt is. Van egy csoport, amelyik nem elégszik meg egyszerű dolgokkal. A
kábítószer jelen van a településen, és 20-25 évesek veszik kezelésbe a fiatalokat. Egyre több
gyerek kerül ebbe a körbe bele. A szülő felelőssége is megáll, mert van, amikor ő küldi lopni
a gyereket. Le kell foglalni a gyerekeket, mert komoly probléma lesz ebből.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az Egercsehi védőnői szolgálat 2011. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolója

49/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat
2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, védőnő
4. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: A Mikrotérségi Általános Iskolából érkezett előterjesztés, a
2012/2013-as tanévben a tanulószobai ellátás elindítását tervezik, mert több szülő jelezte rá az
igényét. Szeptember 1-től indulna a tanulószoba, amit minimum 10 szülőnek kell
kezdeményeznie. Erre plusz normatívát lehet lehívni. Kérem a képviselő-testület támogatását.
A tantárgyfelosztást majd ennek megfelelően fogják elkészíteni a pedagógusok.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A tanulószoba működését a képviselő-testület
ideiglenesen függesztette fel, azzal, hogy később megvizsgálja az újraindítás lehetőségét. A
feladatot az alapító okiratban tartalmazza, normatívát lehet igényelni rá.
Tóth Andrásné polgármester: December 31-ig van az önkormányzatnak ellátási
kötelezettsége, utána az állam dönt. Javaslom a 2012/2013-as tanévre 5-8. évfolyamon a
tanulószoba elindítását.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Tanulószobai beindításáról

Képviselő-testületének

50/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szülők és az általános iskola
megbízott igazgatója kérelmére a 2012/2013. tanévtől beindítja a tanulószobát az általános
iskolában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 53. § (3)-(4) bekezdések alapján.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a normatíva pótlólagos igénylésére, a megbízott
iskola igazgatót a tanulószoba beindításával kapcsolatos további pedagógiai teendőkre.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, megbízott iskola igazgató
Tóth Andrásné polgármester: Kovács Andrásné az A+M 2007 Kft. egyik tulajdonosa
keresett meg azzal a kérelemmel, hogy a Kft. által bérelt üzlethelyiség 4 havi bérleti díját
engedje el a képviselő-testület. Ismerteti a kérelmet. Szóban ezt nekem már jelezte, kértem,
hogy írásban is adja be, hogy tudjam a képviselő-testület felé tolmácsolni. Jó lett volna, hogy
ha személyesen eljön az ülésre a Kft. valamelyik képviselője.
Beraxa Krisztina képviselő: Igen, jó lett volna, hogy ha itt van az egyik képviselő.
Beszéltem vele én is, elmondta, hogy kifizette a kauciót, ezzel jelezte, hogy kell neki az
üzlethelyiség. Ha még többen várnának az üzlethelyiségre azt mondanám, hogy ne engedjük
el a bérleti díjat. Segíteni kell a vállalkozókat, viszont élő szerződése van, mert aláírta. Kapott
egy havi fizetési kedvezményt, láthatta, hogy nincs a helyiségben szennyvíz.
Tóth Andrásné polgármester: Májusban nekem már jelezte, hogy nincs a helyiségben
szennyvíz. Ha megcsinálják, akkor ez a bérleti díjból levonásra kerül. Jó lenne, hogy ha már
működne az üzlet.
Beraxa Krisztina képviselő: Sok választási lehetőségünk nincs, rakja össze a pénzét, csinálja
meg a szennyvizet, és jóváírjuk a bérleti díjból. Szerencsés lett volna, hogy ha itt van az
ülésen.
Tóth Andrásné polgármester: Számlával igazolt beruházási összeg levonásra kerül a bérleti
díjból. Tehát annyi hónapig nem fizet bérleti díjat, amíg a számla összege tart.
Gál István képviselő: Május 1-től vagy szeptember 1-től számoljuk el neki a beruházás
összegét?
Beraxa Krisztina képviselő: Május 1-től, mert élő szerződése van.
Ökrös Imre képviselő: Ezt az ügyet zárt ülésen kellett volna tárgyalni.
Tóth Andrásné polgármester: Rendben, zárt ülésen visszatérünk erre a témára. Kérem a
javaslat elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyetért azzal,
hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja meg.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat társulásait érinti a következő előterjesztés.
2013. január 1-el lép életbe az a jogszabály, amely alapján a körjegyzőségek helyett közös
hivatalok fognak működni, a társulási tanács esetében megszűnnek a kistérségek, és január 1el társulási formában kell ellátni a feladatokat. Mivel mi nem egy járásba kerülünk
Bélapátfalvával így más társulást kell létrehoznunk, vagy máshová kell társulnunk.
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Maradhatunk Bélapátfalvával is, ezt a törvény nem tiltja, de a járáson átnyúló társulást nem
finanszírozza. Nekünk pedig arra nincs pénzünk, hogy ezt finanszírozzuk. A képviselőtestületnek egy szándéknyilatkozatot kell hoznia, hogy a jelenlegi társulásokból kiválunk. Az
április 25-i ülésen a közös hivatal létrehozásáról már hozott a képviselő-testület döntést. Nem
tudjuk a lehetőséginket, Bátor és Egerbocs is kéri a közös hivatal székhelyét. Ha nem tudunk
megegyezni, akkor a Kormányhivatal jelöli ki a székhelyet.
Beraxa Krisztina képviselő: Felkértük a polgármester asszonyt, hogy a közös hivatal
létrehozásáról tárgyaljon a környék polgármestereivel.
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg változatlan a polgármesterek álláspontja, és a miénk
is az. Szakemberekkel is beszéltem, senki sem érti, hogy egy kistelepülés miért akar székhely
lenni. Fontos kérdés még az óvoda, amit vagy önállóan vagy társulásban tartunk fenn. Minket
nem érint az, hogy önállóan kell esetleg fenntartanunk, mert eddig sem kaptunk rá normatívát.
Szúcsnak és Hevesaranyosnak kell ebben döntenie, mert ők kaptak rá eddig is tagintézményi
támogatást. A társulás járáson belül plusz támogatást fog kapni. Azt nem tudom még, hogy ha
Szúccsal és Hevesaranyossal társulunk, akkor kapunk-e támogatást, vagy megint csak a
munka lesz itt. Az új önkormányzati törvény már rendelkezik arról, hogy aki tárulásban látja
el a feladatát, annak hozzá kell járulnia a költségekhez. A 2004. évi CVII. törvény 4. § alapján
társulásból kiválna naptári év utolsó napjával lehet, erről a döntést 6 hónappal korábban kell
meghozni, és az érintettekkel közölni. Tehát 2012. június 30-ig kell dönteni a kiválásról, ha
ezt nem tesszük meg, akkor a 89. § (2) bekezdése alapján legközelebb 2013. június 30-al lehet
erről dönteni, ami 2014. január 1-től lép hatályba. A döntést követően kerülhet sor a társulási
megállapodás felülvizsgálatára. Beszéltem a jegyző asszonnyal is erről, ő arra hivatkozott,
hogy hoztunk erről döntést, de én szeretném, hogy ha a szándéknyilatkozatot elfogadná a
képviselő-testület. Talán november környékén jön ki a végrehajtási rendelet, ami a
konkrétumokat tartalmazza. Ezzel a szándéknyilatkozattal csak jelezzük Bélapátfalva felé,
hogy nem velük akarjuk a feladatokat ellátni, együttműködni. Ez idő alatt Eger felé próbálunk
informálódni.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez a szándéknyilatkozat mire vonatkozik?
Tóth Andrásné polgármester: Arra, hogy kiválunk a társulásból és továbbra is társulásban
kívánjuk ellátni a feladatainkat.
Beraxa Krisztina képviselő: Kivel?
Tóth Andrásné polgármester: Azt még nem tudjuk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A bélapátfalvai többcélú kistérségi társulási
megállapodásban szerepel, hogy június 30-ig kell dönteni arról, ha kiválik az önkormányzat a
társulásból. A kiválás nem szükséges, mivel a kistérségek december 31-el megszűnnek, így a
társulási megállapodás is felül kell vizsgálni. Annyiban azonban igaza van a polgármester
asszonynak, hogy ha Egercsehi ki akar válni Bélapátfalvától, akkor egy szándéknyilatkozattal
szükséges jelezni, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatakor Egercsehivel már ne
számoljanak. De a kistérségből való kilépés után a feladatellátás megoldatlan, lehet, hogy
Eger helyett ismét Bélapátfalva felé kell visszalépni.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs még végrehajtási rendelet, de a törvény szerint ennek
eleget kell tennünk, mert ha nem tesszük, akkor Bélapátfalvánál maradunk, ahová komoly
befizetésünk lesz. Nem mindegy, hogy járáson belül, vagy kívül társulunk. Javaslom a
társulásból való kilépéshez a szándéknyilatkozat elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásból való kilépésről

51/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát nyilvánítja, hogy 2012.
december 31-el kiválik a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásból és a kötelező
önkormányzati feladatokat önállóan illetve társulásos formában kívánja ellátni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a döntést a körjegyzőséggel kapcsolatban is meg kell
hozni. Bekölce is meg fogja ezt a döntést hozni, mert más járásba kerül.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem javaslom a döntés meghozatalát, mert a törvény
erejénél fogva megszűnik a körjegyzőség. Ha nem sikerül a közös hivatal létrehozásáról
megállapodni, akkor 2013. január 1. után még 60 nap áll rendelkezésre arra, hogy
megállapodjanak a települések. A körjegyzőség megszűnik, a közös hivatal még nem áll fenn,
hogyan alakul a folyamatosság, erről még végrehajtási rendelet nincs.
Beraxa Krisztina képviselő: Gyakorlatilag beléptünk ebbe a körjegyzőségbe egy évre. Nem
értem miért egyeztünk bele.
Tóth Andrásné polgármester: Több finanszírozást kapunk rá. Átmeneti rendelkezés van a
közös hivatalra, 2013. január 1. a hatálybalépés ideje, és az azt követő 60 nap alatt kell
létrehozni.
Beraxa Krisztina képviselő: Milyen esélyünk van arra, hogy a közös hivatalnak Egercsehi
lesz a székhelye?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A lakosságszám alapján Egercsehi a legnagyobb
település. Egerbocs, Bátor és Szúcs elfogadta, hogy a közös hivatalt Egercsehivel kívánják
létrehozni.
Gál István képviselő: Végleges a járások határainak a kijelölése? Én úgy tudom nem. Nincs
arra lehetőség, hogy Mikófalvánál legyen a határ? Szúcs és Bekölce elfogadta, hogy
Egercsehi legyen a székhely. Az országgyűlési képviselőnk nem tud ebbe beleszólni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Meg kell várni a járásokról szóló jogszabályt. A
közigazgatási terület kijelölése az állam joga.
Beraxa Krisztina képviselő: Bekölce nem tartotta be azt, amit ígért, nem szüntette meg a
hivatalát, és az iskolát sem hozta át.
Gál István képviselő: Ezek majd most lettek volna aktuálisak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A körjegyzőséget a törvény megszünteti. Egyeztettem
az ügyben a kormányhivatallal is, véleményük egyezik az enyémmel. 2013. január 1-el állhat
fel leghamarabb a közös hivatal.
Tóth Andrásné polgármester: Ha másfelé szeretnénk menni a közös hivatallal, mert itt nem
tudunk megegyezni, akkor döntés hiányában nem tudunk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közös hivatalig körjegyzőség van.
Grósz Ilona alpolgármester: Tehát jogilag nincs értelme annak, hogy erről döntés szülessen.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármestert fel lehet hatalmazni, hogy más
településekkel tárgyalásokat folytasson az ügyben. Határos települések hozhatnak létre közös
hivatalt, vagy egy település lehet közöttük.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a szándéknyilatkozat elfogadását, hogy másfelé is
tárgyalhassunk a közös hivatal létrehozásáról.

9
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Közös önkormányzati hivatalról és társulásról/társulásokról

52/2012.

(VI.

27.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 25/2012.
(IV. 25.) önkormányzati határozatában foglaltakat azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal
létrehozásával kapcsolatban Szúcs, Egerbocs és Bátor községeken kívül más településekkel is
tárgyal.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a tárgyalások megkezdésére és annak
eredményéről a képviselő-testület tájékoztatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Beraxa Krisztina képviselő: Falugyűlés mikor lesz?
Tóth Andrásné polgármester: Szeptember elején lesz egy rendőrségi fórum a lakosság
részére, és akkor.
Beraxa Krisztina képviselő: Az ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság tagjaként egy
ügyben kérdeznék a jegyző asszonytól.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt zárt ülésen javaslom tárgyalni. Zárt ülést rendelek el.
Kmf.

Tóth Andrásné
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző

Ficzere Gábor
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Ökrös Imre
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető

