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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-án
1400 órakor tartott ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Távol vannak: Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Puskás András képviselő
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Meghívottak:

dr. Holló István könyvvizsgáló
Kádas István Egri Rendőrkapitányság
Olajos Norbert Egri Rendőrkapitányság
Gyarmati Tibor Egri Rendőrkapitányság
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, dr. Holló István könyvvizsgálót, Kádas István
rendőr alezredest, Olajos Norbert körzeti megbízott csoportvezetőt, és Gyarmati Tibor körzeti
megbízottat. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 4 jelen van, így a testületi
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Gál
István képviselőt megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Gál István képviselőt.
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokra?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.
1. Napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: Kérem Kádas István osztályvezető urat, hogy az írásban
megküldött beszámolóhoz a szóbeli kiegészítést tegye meg.
Kádas István alezredes: Köszöntöm a képviselő-testületet. A kapitányságvezető úr tervezte,
hogy eljön a testületi ülésre, de sajnos olyan családi esemény jött közbe, amely miatt el kellett
utaznia. Az egri rendőrkapitányságon 300 fővel dolgozunk, ebből 250 fő hivatásos, a többi
civil kolléga. A kapitányság területéhez 49 település tartozik, ami január 1-től 50-re fog
kiegészülni. Ehhez a területhez létszámra lenne szükségünk. 20 főt kaptunk a rendőr
szakközépiskolából, akik még nagyon fiatalok. 14 fő végzett diákot is kaptunk, akik még nem
alkalmasak arra, hogy dolgozzanak, csak a fogdában kísérik a rabokat. Ország Gábor körzeti
megbízott elment, de úgy hallottam, hogy már jönne vissza a rendőrség kötelékébe. A
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kapitányság dolgozói közül én a magam 40 évével a legidősebbek közé tartozom, a többiek
pedig sokkal fiatalabbak. Tehát a 20-40 év közötti korosztály hiányzik a dolgozók közül. Nem
tudom, hogy egy 50 év feletti rendőr mit tud majd a bűnözőkkel kezdeni. A körzeti
megbízottakat sikerült felszerelni gépjárművel. December 31-től minden körzeti megbízotti
területet fel kell tölteni, viszont csak az lehet kmb-s, akinek 3 éves szakmai tapasztalata van.
Már javaslatot tettünk a 2 éves szakmai gyakorlat elfogadására. Új informatikai rendszert
kapunk január 1-el, ami már műholdas lesz. Viszont ehhez eléggé elavultak a számítógépeink.
A régi rendszerből maradt NIVA terepjárókat használjuk, és most írtak ki gépkocsi
beszerzésre egy új tendert. 130.000 futott km-nél le kell cserélni az autókat, mert a lízing cég
nem engedélyezi a további használatot. 1.750 szolgálati és 500 civil autóra van szükség, nem
tudom, hogy melyik autógyártó fogja ellátni a rendőrséget ezekkel a gépjárművekkel. Nem
kellett volna Országh úrnak elmennie, mert a körzetben nőtt a bűnözés. Nagyon sok
jogszabályváltozás történt az elmúlt időszakban, amit a rendőröknek is követniük, és tudniuk
kell. Rendszeresen vannak ebből vizsgák. Továbbra is működik a háló program. Egercsehi
felkerült a fokozottan veszélyeztetett települések listájára, így heti kétszer tartunk itt
ellenőrzést. Sajnos a Budapesten szervezett tüntetések, feladatok elviszik a rendőreinket.
Ahogy csökkent az emberek segélye, úgy nőtt a bűnözés, így a rendőrség létszámát emelni
kellene. Közel 200 ügy van a 33 fős körzeti megbízotti csoportra, ami nagyon sok. A
beszámolóból látszik, hogy a számok növekedtek, így Egercsehiben 19 bűncselekmény
történt. Miért van a növekedés azt nem tudom, talán azért, mert Ország Gábor nem vett fel
minden panaszt, Gyarmati Tibor pedig felvesz mindent. Ezt nem lehet biztosan kijelenteni.
Trükkös lopás a településen nem volt. Gyarmati Tibor most 6 településen teljesít szolgálatot.
Ország Gábor helyére eddig nem találtunk senkit, de most úgy tűnik, hogy szeptember 1-től
egy gyulai házaspár érkezik a kapitánysághoz. Mind a ketten rendőrök, a hölgy Egerben
teljesít majd szolgálatot, a fiatalember pedig elvállalta Egerbocs, Bátor, Hevesaranyos körzeti
megbízotti feladatait. Az uzsorásokat sajnos még pénzösszegért sem hajlandóak az áldozatok
feldobni. Bátorban 6 embert sikerült egy betörésnél beazonosítani, ebből 4 főt már elfogtak,
és eddig 2 millió Ft értéknél tartunk. Trafipaxunk továbbra sincs, bízunk benne, hogy lesz
közbeszerzés, és lesz trafipax. Törvény nem engedi meg, hogy önkormányzat trafipaxot
üzemeltessen. Az ittas kerékpározás büntetése miatt még vannak anomáliák, mert most
változtatták meg az erre vonatkozó jogszabályokat, és fejetlenség lett belőle. A 49
településből bűnözés tekintetében az első tízben van jelenleg Egercsehi. Gyarmati Tibor
körzeti megbízott elég jó bűncselekményeket derített fel. Tudom, hogy őt is éri támadás. Az
ország helyzete miatt minket is ér támadás. Tudom, hogy az önkormányzat támogatta a
rendőrséget, és gondolom gazdaságilag most nem állnak túl jól, de ha hozzá tudnának járulni
a körzeti megbízott munkájához, azt megköszönjük. Lesz iskolarendőr, szeptember 14-től
minden zebrához rendőrt kell állítanom. Ehhez ismét létszám kellene. Bízunk benne, hogy a
rendőrségnél folyó vezetőváltás hamar le fog zajlani. Szeptember 15-el lesz még egy
vezetőváltás, és utána igyekszünk dolgozni. Várom a képviselők kérdéseit.
Ökrös Imre képviselő: Meg vagyunk elégedve a körzeti megbízott munkájával. Már nekem
is igénybe kellett vennem a szolgáltatását, sajnos eredménytelenül. Abádszalókon is betörtek
a lakásomba, és nem lett meg a tettes. Volt más esetem is, amikor kértem a rendőrök
intézkedését, amivel meg lehetett volna előzni egy betörést. Lopják a fát, és ezt látják a
rendőrök is, és nem tesznek semmit. Erre a körzetre sem egy körzeti megbízott kellene, de
sajnos látjuk, hogy bánnak a rendőrökkel az emberek, és a kormány is. Nincs olyan
megbecsülésük, mint amit megérdemelnek. Nincs eszköz a kezükben. Az itteni körzeti
megbízottak jól dolgoznak, de ha nincs eredmény, akkor ezt nem látják az emberek.
Kádas István alezredes: A falopások szeptembertől márciusig tartanak általában. Tavaly 53
főt vettünk emiatt őrizetbe. Bármilyen lopás miatt el kell zárni az elkövetőt. Ezt meg is
tesszük, de a bírság nem áll arányban az intézkedéseinkkel. Ha helyszíni bírságot szabok ki
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jobban járok, mintha előállítom, és a bíróság ítéli el, mert az vagy behajtható, vagy nem. Az
útszélen sétálókkal is ugyan ez a helyzet. Az elkövetőket bevisszük, etetjük őket 1-2 napig, a
bíróság elítéli őket, az ítéletet megfellebbezik, erre kiengedik őket, maximum kapnak egy
pénzbírságot. Levették a segélyeket 22.800 Ft-ra, ezzel még több lesz a betörés, mert ezek az
emberek nem fognak sehonnan pénzt kapni, ezért elmennek betörni. Valóban nem jó a
rendőrség megítélése, ezen változtatni kell. Más cégnél is vannak problémák, de ha egy
rendőr csinál valamit, akkor azt rögtön felfújják. Az ügyeletes tiszt feladata a bejelentések
fogadása, összevonják az 5 kapitányságot egy helyre, így Egerből fogják irányítani a
rendőröket. Szeptember 17-től próbaüzemben, október 1-től élesben fog ez menni. Nem
tudjuk, hogy fog működni. Valóban több körzeti megbízott kellene. Gyakorlatilag minden
településre kellene egy. 10 bűnügy felett már nem lehet a lakossággal kapcsolatot tartani,
annyi az adminisztráció. Reméljük, hogy amit a belügyminiszter úr kitalált az működni fog, és
minden településen lesz rendőr. Csak a legszükségesebb ideig tudjuk benntartani a
bűnelkövetőt, ez 8+4 óra. Sokszor hamarabb hazaérnek, mint mi. Az elkövetőknek a bíróság
sokszor pénzbírságot ad, amivel nem lehet mit kezdeni. Amíg nincs hathatós kormányzati
intézkedés, addig nem tudunk mit tenni.
Tóth Andrásné polgármester: Én a pénzbírás közérdekű munkára történő átváltásával nem
értek egyet, mert nagyon rontja a munkamorált. Kihelyezik az önkormányzathoz napi 5.000
Ft-ért 6 órában dolgozni a szabálysértést elkövetőt, akinek alkalmassági orvosi vizsgálatot és
munkavédelmi oktatást kell tartani, és még ő mondja, hogy ingyen nem dolgozik. Tehát egy
munkafelügyelőt is kellene mellé alkalmazni. Ha ugyan ezt a bírságot leülné, akkor 1.000
Ft/nappal számolják el. Az önkormányzat azért utasítja vissza a közmunkások alkalmazását,
mert lázítanak azok között, akik beletörődtek abba, hogy 30 napig dolgozni kell azért, hogy
legyen segélye. Azért merik a fiatalok megcsinálni a balhét, azért kezelik le a rendőröket,
mert nincs törvényi háttér, nincs ellenük semmilyen szankció. A törvényekkel vissza kellene
állítani a rendőrség presztizsét. Gyarmati Tibor körzeti megbízottal nincs problémánk, az
együttműködésünk nagyon jó, a segítséget megkapjuk tőle. A bélapátfalvai körzeti megbízotti
csoport munkája is megfelelő.
Kádas István alezredes: Szeptember 1-től két körzeti megbízott lesz. Szeretném, hogy
minden településen legyen körzeti megbízott. Ha a kormány adja hozzá a pénzt, akkor mi
adjuk a létszámot.
Gál István képviselő: Sok mindent el akarok most mondani. Nem könnyű a polgárőrség
helyzete sem. 5 éve vagyok a polgárőrség vezetője, és már a harmadik körzeti megbízottal
dolgozom együtt, de még egyikkel sem volt ilyen jó a viszony, mint Gyarmati Tiborral. Közel
850 órát dolgoztunk együtt, ami kiemelkedő, és kiemelkedő az eredményesség is. Mi
bűnmegelőzők vagyunk, és amit elvállaltunk azt teljesítettük. A rendezvényeken is részt
veszünk, a szervezésben és a biztosításban is. Kint vagyunk a temetéseken is, mert már volt
probléma belőle, hogy temetés alatt feltörték az autókat. Háromszor egymás után törtek be az
iskolába, és a polgárőrség közreműködésével lett elfogva a betörő. A volt baromfifeldolgozó
üzemben egy közel 30 millió Ft-os kár keletkezett, aminek a felderítésében is részt vettünk.
Trükkös lopás nem volt a településen, ezt örömmel hallom. Én több, mint 17 éve járom
minden nap a települést, és ha házalókat látok, akkor azonnal elküldöm őket, de ebben a
polgármester asszony és a körzeti megbízott is sokat segít. Bűnelkövetőket is bújtattak már a
településen, akiket sikerült elfogni. Sajnos több lett a bűncselekmény, mint a korábbi
években. A településre került egy olyan család, akikkel más településen sem bírtak,
falopásokat, és más bűncselekményeket követtek és követnek el. A körzeti megbízott komoly
munkát végzett ezeknek a felderítésében, 8-9 órahosszán keresztül éjszaka próbáltuk őket
elfogni. Sok időt eltöltöttünk a helyi gyermekotthonban, ahová olyan problémás gyerekek
kerültek, akik nem tisztelik a törvényt. Többször kellett őket az otthonba visszavinni, amíg
elvitték őket más intézménybe, ahol jobban tudnak rájuk figyelni. Volt egy család, aki jelzett
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nekünk, éjszaka zaklatják őket. Nem találtunk senkit, majd megszűntek a zaklatások. Komoly
probléma, hogy a gyerekeket bevonják a lopásokba. A gyerekekkel pedig nem lehet mit
csinálni, de ezek felnőve kezelhetetlenné válnak. A kábítószerezés az, amiből nekem már
évekkel ezelőtt is komoly problémám lett. Azok a gyerekek, akik napközben tisztelettudók
bizonyos személyek megjelente után vadállattá válnak. Ezek a személyek előbb-utóbb
közvetlen veszélyt jelentenek a hozzátartozójukra is. Felkeresett egy férfi, mert a felesége
olyan körökben mozog, hogy már nem lehet vele bánni. Ha ezek megtalálják a fiatalokat,
akkor ebből komoly probléma lesz. Működik a polgárőrség, de sajnos komoly pénzhiánnyal
küszködünk. Társadalmi munkában dolgozunk, a tagok tagdíjat fizetnek, és az Országos
Polgárőr Szövetség felé is fizetünk tagdíjat. De hiába fizetünk tagdíjat, egy fillér támogatást
sem kaptunk. Az egyesületet fenn kell tartani, a polgárőr autót fenn kell tartani, mert elég
nagy a terület, amit ellenőrizni kell. Január 1-től felajánlották nekünk, hogy vegyük meg a
gépjárművet, amit kaptunk. Idén én több, mint 100.000 Ft-ot tettem a polgárőrségbe. Tudom,
hogy az önkormányzat milyen helyzetben van, tudom, hogy nem tudja a civil szervezeteket
támogatni. Sajnos kevés a polgárőrség létszáma, mert sokan úgy érzik, hogy nem becsülik
meg a munkájukat. A polgárőr találkozóra is önköltségen tudtunk elmenni. A polgárőrségben
is idősebbek vannak, szerettem volna, hogy ha fiatalok is jönnek, de most már tudom, hogy
miért nem jönnek. Gyakorlatilag lebeszélik őket, nehogy információkat szolgáltassanak ki.
Pedig szükség van a polgárőrség munkájára, és a jövőben még nagyobb szükség lesz rá. Sok
az idős ember, akikre oda kell figyelni. Kérem a képviselő-testületet, hogy segítse a körzeti
megbízott munkáját.
Kádas István alezredes: Örülök, hogy jó a kapcsolat a polgárőrség és a körzeti megbízott
között. Nem értem, hogy miért nem kaptak támogatást az Országos Polgárőr Szövetségtől.
Pályázni kell, de idén a pénzosztás már megtörtént. A 850 óra közös szolgálatnak nagyon
örülök. Sajnos a temetéskor történő lopások más településen is jellemzőek, máshol is őrzik
ilyenkor a parkolót a polgárőrök. Falopás lesz, jön a hideg, a tél, lesz majd nyom. Örülök,
hogy csinálják a polgárőrséget, bár sok munkával jár. A kábítószer nehéz ügy, ha valaki
vállalja az elterelést, akkor nem büntethető. Sokszor belefutottunk abba, hogy megcsináltuk
valakinél a gyorstesztet, ami negatív lett, és kiderült, hogy gyógyszerrel drogoztak. Nekünk is
vannak információink, kiszállunk ellenőrzésre is, de sajnos nem mindig eredményes.
Rendszámfelismerő rendszerre pályázhat a polgárőrség, én szívesen segítek ebben. Úgy látom
Gyarmati Tibor elég jól beilleszkedett ide, szeret is itt lenni, jelezte, hogy itt szeretne maradni.
Régen azt mondtam, hogy aki elmegy körzeti megbízottnak az onnan megy nyugdíjba. Ha a
polgármesternél és a jegyzőnél jól dolgozik, akkor én nem akarom elmozdítani. Ha
megkapjuk az új autókat, akkor felszereljük vele mind a két körzeti megbízottat.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom Egercsehi község közrend, közbiztonsági
helyzetéről szóló 2012. évi beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Beszámoló Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről

59/2012.

(VIII.

28.)

Egercsehi
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az
Egri
Rendőrkapitányság beszámolóját Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről 2012.
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A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület megkapta a 2012. évi költségvetési
gazdálkodásról szóló rendelet módosítását. A pénzügyi bizottság és a könyvvizsgáló úr
megkapta az előterjesztést. Kérem a könyvvizsgáló úr tegye meg szóbeli kiegészítését.
dr. Holló István könyvvizsgáló: Megvizsgáltuk a rendeletmódosítást jogszabályi
szempontból, és megfelelőnek találtuk. Az ÖNHIKI támogatást, és egyéb előirányzat
módosításokat átvezették a költségvetésben, ezért a rendeletmódosítást elfogadásra
javasolom.
Ökrös Imre képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
költségvetési rendeletmódosítást. 13 millió Ft-ot sikerült lefaragni a hiányból. Az
önkormányzat kintlévősége elég sok. Félévkor 25-30 %-os a teljesülés. Bátor község
önkormányzata 1 millió Ft-tal tartozik, 166.000 Ft a volt iskolai gazdaságvezetőnek a
jogosulatlan kifizetés. Ha ezek a pénzösszegek befolynának, akkor már jobban állna az
önkormányzat. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet
módosítását.
Tóth Andrásné polgármester: Az évközben érkező pótelőirányzatokkal, és más átvett
pénzeszközökkel került kiegészítésre a költségvetés. Egercsehi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2012. költségvetési rendelet módosítást javaslom
elfogadásra.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2012. (II. 13.)
rendelet módosításáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló 3/2012. (VIII. 28.) rendelet módosításáról rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló
rendelet megtárgyalásához a könyvvizsgáló úr megküldte a jelentését. Kérem a könyvvizsgáló
úr tegye meg szóbeli kiegészítését.
dr. Holló István könyvvizsgáló: Elvégeztük az I. félévi gazdálkodás vizsgálatát. Meg kellett
állapítani, hogy a gazdálkodás a tényleges adatokat tartalmazza. 2012. évi I. féléves
gazdálkodásról szóló beszámoló összhangban van a költségvetési tervezettel. Az adatok a
módosított költségvetéshez viszonyítottan kerültek beszámolásra. Még mindig jelentős a
hiány, ezen csak a falu összefogásával lehet változtatni. A kintlévőségeket be kell hajtani. A
jogszabályi változások majd lehetővé teszik, hogy a terhek csökkenjenek, ha kiszervezésre
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kerül az iskola. Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót javaslom
elfogadásra.
Ökrös Imre képviselő: A könyvvizsgáló úrhoz hasonlóan a pénzügyi bizottság javasolja a
kintlévőségek behajtását. Ezzel együtt az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót
elfogadásra javaslom.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Önkormányzat költségvetési rendeltének
módosításról a könyvvizsgálói jelentést javaslom elfogadásra.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Könyvvizsgálói jelentésről

Képviselő-testületének

60/2012.

(VIII.

28.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2012.
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2012. (II. 13.) rendelet módosításáról készült
könyvvizsgálói jelentést.
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló I.
félévi helyzetéről szóló beszámolót javaslom elfogadásra.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati határozata
Egercsehi Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi I. félévi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról
szóló független könyvvizsgálói jelentést javaslom elfogadásra.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Könyvvizsgálói jelentésről

Képviselő-testületének

61/2012.

(VIII.

28.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2012.
évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról készült könyvvizsgálói
jelentést.

8
A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: Az ÖNHIKI támogatásra az igényt 2012. szeptember 12-ig
lehet benyújtani. Az első ütemben nyertünk 4,6 millió Ft-ot. Most ismét szeretnénk benyújtani
a pályázatot. 19,7 millió Ft-ra tudunk pályázni. Kérem a képviselő-testületet támogassa a
pályázat benyújtását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati határozata
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására.
2. Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi.
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő feletti.
II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 9.800
ezer ft összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 19.039 ezer ft összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Ismertetem a Kormányhivataltól kapott levelet, amelyben a
2012. február 13-i képviselő-testületi üléssel foglalkoznak. Úgy gondolom kifizetetlen
számlái nem csak Egercsehinek vannak, hiszen az ÖNHIKI pályázaton több száz
önkormányzat indul. A közös hivatalokról szóló végrehajtási rendelet még nem jelent meg, de
az az önkormányzat nem lehet székhelytelepülés, amely ellen adósságrendezés van
folyamatban. Érdekes, hogy a szállítókkal meg tudunk egyezni. Ismertetem a Kormányhivatal
levelét. Erről a képviselő-testületnek egy döntést kell hoznia, majd augusztus 31-ig
tájékoztatni kell a Kormányhivatalt. A levélből kitűnik, hogy kiemelt figyelmet szentelnek
Egercsehinek. Jelzéssel fogunk élni a nekünk tartozó önkormányzatoknak, hogy amennyiben
ismételt felszólításra sem rendezik tartozásukat, akkor más település ellen adósságrendezést
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fogunk kezdeményezni. Ez nem biztos, hogy jó fényt vet Egercsehire, de ha nekünk ilyen
kiemelt figyelmet szánnak, akkor nekünk is meg kell minden lépést tenni a kintlévőségek
behajtására. Vagy egyenlő mércével mérik a településeket, vagy ha nem, akkor politikai
szempont alapján nyomást próbálnak gyakorolni az önkormányzatra. Válságköltségvetést
akkor tudunk készíteni, hogy ha bezárunk valamilyen intézményt, most augusztus 28-án.
Vagy teszünk egy javaslatot, hogy az önkormányzat maximális erőfeszítéseket tesz az
adósság visszafizetésére. Augusztus 20-ig 4,7 millió Ft-ot kifizettünk. Tudom, hogy nehéz azt
a pénzt bepótolni, ami más önkormányzat kötelező feladatellátása miatt hiányzik. A
jegyzőkönyvben benne van – de a Kormányhivatal nem foglalkozik vele – hogy ingyen
papírja van a településeknek arról, hogy a kötelező feladatukat ellátjuk. Beruházásaink voltak,
megpróbáltuk a települést fejleszteni. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor induljon az
adósságrendezés, de akkor bezárjuk az iskolát, és mehet a válságköltségvetés. Embereket már
nem lehet elküldeni, mert a feladatellátás akkor nincs biztosítva. 11 főt építettünk le, ami 21
millió Ft-os megtakarítást jelent. A környéken nincs még egy ilyen önkormányzat, aki ezt a
lépést megtette. Mi már tulajdonképpen válságköltségvetéssel dolgozunk. Mivel az
ingatlaneladás bizonytalan, így már csak intézményt tudunk bezárni. Tehát ha a hiány
kezelésére ez nem megfelelő, akkor másban kell gondolkozni. Javaslom tájékoztatásképpen
megírni, hogy az önkormányzat átnézi a lehetőségeit. Leírtam már a Kormányhivatalnak egy
korábbi levelemben, hogy az intézménybezáráson kívül más lehetőségünk nincs. Ha arra
megy ki a dolog, hogy ne Egercsehi legyen a közös hivatal székhelye, akkor azt le kell írni.
Tudni kellene azt, hogy miért várják el ezt a lépést az önkormányzattól. Azt nem értem, hogy
az a település, amely nem működtet intézmény az ÖNHIKI támogatáson miért kap több pénzt,
mint az, amelyik több intézményt is fenntart. Rossz a lobbim. Lehet, hogy azoknak kellene
lobbizniuk, akiknek a munkahelyük függ egy esetleges adósságrendezési eljárástól. Nem az
önkormányzat ellen kellene lobbizni. Vannak képviselők, akik szintén lobbizhatnának, mert
én amit tudok megteszek a település érdekében. Augusztus 31-ig tájékoztatni fogom a
Kormányhivatalt a képviselő-testület mai ülésén hozott döntéséről, amelyben vagy elfogadják,
vagy elutasítják az adósságrendezést. Nem tudom milyen módon tudunk ebben a kérdésben
továbblépni.
Ökrös Imre képviselő: A döntések, amiket a képviselő-testület hoz az önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatban a független könyvvizsgálói jelentés áttanulmányozása után
születnek meg. Én még nem mondtam azt, hogy ne támogassuk a költségvetést. 13 millió Fttal tudtuk csökkenteni a hiányt. Látszik, hogy az önkormányzat úgy dolgozik, hogy a hiány
csökkenjen. 40 millió Ft-ot vont el az állam az önkormányzattól. Ezzel a pénzzel évekig
lehetne dolgozni. Nem kell adósságrendezést indítani, mert az sokkal többe kerülne az
önkormányzatnak. Ezt teljesen céltalannak tartom. Hátravan még a II. félévi gazdálkodás,
reméljük, hogy lehet még csökkenteni a hiányt.
Gál István képviselő: A könyvvizsgáló úrral beszéltem a pénzügyi bizottsági ülés után.
Kikértük a véleményét arról, hogy mi az a lépés, amit még meg lehetne lépni. Azt mondta a
könyvvizsgáló úr, hogy ez nem fog az egyik napról a másikra menni. 21 millió Ft-tal
csökkentettük a költségeinket. Elhatároztuk, hogy 4 év alatt lefaragjuk az adósságunkat.
Közben jött a váltás, és nem tudjuk, hogy január 1-től mi lesz. Már nincs honnan lefaragni,
bevételt csak a kintlévőségek behajtásával lehet teremteni. Első perctől az adósságrendezés
ellen voltam. Elgondolkodtató, hogy a februári képviselő-testületi ülést miért ilyenkor kezdik
el piszkálni.
Tóth Andrásné polgármester: Tehát döntést kell hozni arról, hogy nem kíván
adósságrendezési eljárást indítani az önkormányzat, és egy konkrét és reális esélyt kell
teremteni az adósságállomány visszafizetésére. Erre kellene két hét, amely alatt kidolgozzuk
azt, hogy milyen módon lehet kezelni az elmaradt közüzemi számlatartozást, és a behajtásra
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A behajtás ellenzőknek voltak jó propagálói, akik azt
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hangsúlyozták, hogy ezeket a pénzeket nem kell befizetni. A kormány célja az, hogy a
segélyeket elvonja. Állatot tartani csak a legelőkön lehet, nálunk erre nincs esély. 3,5 hónap
van arra, hogy az állam átvegye az oktatási intézményt. Úgy látszik, hogy 3.000 fő alatt
átveszik az intézmény működését is. Ha nem, akkor nekünk mindegy, mert több millió Ft-ot
nem tudunk rá áldozni, nem fogjuk tudni a közüzemi számlákat fizetni. Tehát az államnak
bejelentjük, hogy nem tudjuk ezt tovább ilyen formában finanszírozni. Tudni kellene, hogy a
végrehajtási rendeletben mi szerepel, mert akkor okosabban tudnánk a dolgainkat intézni.
Nem tudjuk, hogy Egerhez tartozva ki mit fog csinálni. Javaslom, hogy döntsünk úgy, hogy
az adósságrendezést nem indítjuk el, és 15 napon belül a Kormánymegbízott Urat meghívjuk
egy képviselő-testületi ülésre, és tárgyalunk vele, hogy miért gondolja azt, hogy Egercsehiben
ezt végre kell hajtani. Egy olyan település, ahol nincs intézmény miért ad be ÖNHIKI
pályázatot. Ki kellett volna azt is vizsgálni, hogy miért visznek el ebből az iskolából ennyi
gyereket. Úgy gondolom, ennek komoly okai vannak. Talán már korábban kellett volna erről
vizsgálatot indítani. Talán ha a szülők mernének ezekről az okokról nyilatkozni. Egy év alatt
egy osztálylétszámnyi gyerek eltűnik az intézményből. Valamikor 200 fővel indultunk, és
most 130 gyereknél tartunk. Nincs 20 fős osztálylétszám az intézményben. Viszont a
településen van gyerek, csak nem ebbe az intézménybe jár. Gondolom, az állam ezt a
helyzetet megoldja, mert nem működtet veszteséges intézményeket, körzetesítéssel ezen
változtat.
Gál István képviselő: A könyvvizsgálói jelentésben benne van, hogy a képviselő-testületnek
drasztikus lépéseket kell megtennie, hogy a második félévben a gazdálkodás működőképes
legyen. Megkérdeztük tőle, hogy mi a drasztikus lépés. Burkoltan célzott arra, hogy
intézményt kell bezárni. Elmondtam már azt, hogy amíg én képviselő vagyok, nem szavazom
meg azt, hogy iskolát zárjanak be. Ki kellene vizsgálni, hogy miért viszik el innen a
gyerekeket. Szeretném, hogy ha a Kormánymegbízott Úr elmondaná a véleményét. A
kintlévőség nem fog bejönni, egy része talán igen, de az összes nem. Ha az állam átveszi az
iskolát, akkor majd eldönti, hogy fenntartható-e. Nem javaslom az intézménybezárást, és az
adósságrendezés elindítását.
Tóth Andrásné polgármester: Elmondta a könyvvizsgáló úr, hogy itt nagyon rossz
összetételű lakosság van, a településen nincs iparűzési adóbevétel. Komoly bevételi forrást az
önkormányzat nem tud teremteni. Adót emelni nem tudunk, hiszen a lakosság egy része nem
tudná azt kifizetni, aki pedig kitudná, az sem fizeti. Bélapátfalván eb rendészeti hozzájárulás
megfizetéséről hozott döntést a képviselő-testület, tehát érzi, hogy a lakosság még terhelhető.
Nálunk ezt sem lehet bevezetni. Munkahelyet idehozni nem tudunk. Ezt a 4 hónapot kell
valahogy áthidalni. Tehát az önkormányzat adósságrendezést nem kíván indítani, és Horváth
László Kormánymegbízott Úrral és dr. Ungvári Tamás osztályvezető úrral egy személyes
egyeztetést kezdeményezünk. Kérem a javaslat elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati határozata
Adósságrendezési eljárásról
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Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján nem kívánja elindítani
Egercsehi önkormányzat adósságrendezési eljárását.
A képviselő-testület a Heves Megyei Kormánymegbízott úrtól – az adósságrendezési
eljárással kapcsolatban - személyes találkozásra és megbeszélésre időpontot kér.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kormánymegbízott úrral az ügyben
egyeztessen és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Az A+M 2007. Kft. nevében egy kérelmet adott be Kovács
Andrásné ügyvezető. Ismerteti a kérelmet. A szerződésben is benne van, hogy az igazolt
költségek a bérleti díjból levonásra kerülnek. Arról, hogy az üzlethelyiségben nem volt víz az
önkormányzat nem tudott, mert ott korábban olyan üzlet működött, amelyben az ÁNTSZ
előírása alapján kellett a vízbekötés. Amikor az előző bérlő visszaadta az üzlethelyiséget arról
volt szó, hogy elvitte a csaptelepet. Oda csak úgy lehet bevinni a vizet, hogy a járdalapot
feltörjük. Augusztus 6-án lett ez a kérelem beadva, és most is nyitva van az üzlet. Tehát a
bérleti szerződés fennáll. Ha számlával igazolják a költségeket, akkor a saját erőt beszámoljuk
a bérleti díjba. De a bérleti díjat a szerződés aláírása után fizetni kellene. Mi vállaljuk azt,
hogy a befektetett pénz fejében elengedjük a bérleti díjat.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azokat a munkákat, amelyeket az üzlethelyiségen
végeznek a bérlők, az önkormányzatnak előzetesen engedélyeznie kell a bérleti szerződés
szerint.
Gál István képviselő: Beszéltem Kovács Andrásnéval, aki azt sérelmezi, hogy azt az üzletet,
amit ebbe a helyiségbe tervezett nem tudta megvalósítani, mert nem volt bevezetve a víz. Mi
azt hittük, hogy oda be van vezetve a víz. Lehet, hogy valaki azt állította, hogy a vizet oda
bevezette, és neki tényleg elengedték ennek a költségét a bérleti díjból. Erre majd jobban oda
kell figyelni a jövőben.
Tóth Andrásné polgármester: A jelenlegi bérlő sem nézte meg előzetesen, hogy be van-e
vezetve oda a víz.
Ökrös Imre képviselő: Meg kell nézni az épületet, leltárt kell felvenni. Az önkormányzat is
jóhiszeműen adta oda az épületet, és a bérlők is jóhiszeműen vették ki.
Tóth Andrásné polgármester: Kovács Andrásné szerződésmódosítást kér. Azért hoztam be
a kérelmet a képviselő-testületnek, mert ebben a kérdésben egyedül nem döntök. A korábbi
bérlő több százezer forintos felújítást végzett, amit majd átnézünk. Erről a képviselő-testületet
tájékoztatni fogom.
Gál István képviselő: 3 pályázó volt az üzlethelyiségekre, és az egyik vissza is lépett.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert ő felment, megnézte az üzlethelyiséget, és látta,
hogy az, az ő céljainak nem felel meg. A Jó-Nagy Bt. 2012. július 15-tel felmondta az általa
bérelt üzlethelyiség bérleti szerződését. Javaslom az üzlethelyiség megnézését, és a bérletre a
hirdetmény kiírását.
Ökrös Imre képviselő: Ha egy bérlő felmond egy lakást, ott neki festeni, és takarítania kell,
mielőtt visszaadja a lakást. Tehát olyan állapotban kell átadnia, ahogy kivette.
Tóth Andrásné polgármester: A szerződésben ez benne van, és ha nem annak megfelelően
adta le, akkor ezt érvényesíteni tudjuk. Javaslom az üzlethelyiség bérletéről a hirdetmény
megjelentetését.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

12

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2012. (VIII. 28.)
önkormányzati határozata
Bérbeadásról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti az Egri u.
1. sz. alatti megürült üzlethelyiséget.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Panaszbejelentés érkezett Dorkó Ottóné Egercsehi, Május 1.
út 15. sz. alatti lakostól. Ismerteti a bejelentést. A járdákat és az utakat szeretnénk felújítani.
Én is járok az úton, és a járdán is, az újtelepen is elég sokat. Ismerem a problémás
szakaszokat. Ezt a helyzetet minden képviselő tudja. Az utak szinte mindenütt elég rossz
állapotban vannak. Közlekedni lehet az utakon, igaz nem száguldozva. Sajnos nagyon drága
az útfelújítás. Ajánlottak már fel aszfaltot is az önkormányzatnak, amit csak bedolgozni
kellene, de ehhez nincs eszközünk. A közmunkaprogramban is gondolkoztunk az
útfelújításban, kátyúzásban, de ott sem találtunk rá lehetőséget. Ami most szóba jöhet az a
zúzalékos kitöltés. Aszfaltot most nem fogunk tudni hozatni. 50 tonna zúzalékot fogunk
kapni. Az út 50 %-os pályázati önerővel megy, amit finanszírozni jelen pillanatban
képtelenség, amikor az intézmények működtetésére megy el minden pénzünk. Utat akkor
fogunk tudni csináltatni, hogy ha 2013. január 1-el az állam finanszírozza az intézményt, és
kedvezően alakul a költségvetésünk.
Ökrös Imre képviselő: A KRESZ szabályai szerint a gépkocsival úgy kell közlekedni, ahogy
az út és a látási viszonyok megengedik. A házunk előtt is úgy mennek az autók, hogy mozog
az egész épület. Könnyű úgy képviselőnek lenni, hogy van pénz. Most nincs. A pályázathoz
önerő kell. A figyelmet fel lehet hívni, de követelni a semmiből nem lehet. A zúzalék sem
sokat ér. Amíg nem lehet az utat megcsinálni, ez van. Amikor ezek az utak készültek, akkor
nem csinálták meg rendesen, kilopták belőle az anyagot.
Dorkó Ottóné lakos: Válaszolnék a képviselő úr hozzászólására. Alacsony alvázú a
gépkocsink, már nem tud lejönni úgy az úton, hogy ne érjen le az alja, ne sérüljön az autó. A
Május 1. út 21. sz. előtt már gyakorlatilag nem lehet eljárni. Ott, ahol az úton a mélyedések
vannak a lakások állapota romlani fog. Az ilyen út balesetet okoz, már történt is sajnos
baleset. Földdel töltötték fel a kátyúkat, az is balesetveszélyes.
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg zúzalékot tudunk a kátyúba tenni, de azt épp úgy
kimossa az eső.
Gál István képviselő: Ezt mindenki tudja, rossz az út. 15 évvel ezelőtt, amikor vezették a
gázt, akkor kezdett el romlani az út. Azóta ahány közműt vezettek az út csak romlott. Két
évvel ezelőtt megcsináltuk a Rákóczi utat, és olyan rossz visszhangja volt, hogy majdnem
bujkálnunk kellett, pedig az az út, azóta is járható. Valóban rossz az út, leérnek az autók. Volt
már társadalmi munka szervezve kátyúzásra, de már nincs a közelben aszfaltkeverő üzem,
ahonnan tudnánk aszfaltot rendelni. Sajnálom, hogy ilyen az út állapota. Magasabb fórumnál
sem tudtak elérni semmit.
Tóth Andrásné polgármester: A kistérség polgármesterei kérték, hogy javítsák meg az
utakat, a minisztériumból azt a választ kapták, hogy nem tudnak rá forrást biztosítani. Sajnos
az autók az út szélén parkolnak, ami benyomta már sok helyen az árkot. Ezek az utak nem
ilyen komoly terhelésre készültek.
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Dorkó Ottóné lakos: Az a baj, hogy a mostani képviselő-testület ezt megengedte, és a falu
teljesen lepusztul. Nekünk voltak ötleteink az adósságrendezés elkerülésére, de azt nem
lehetett véghezvinni.
Tóth Andrásné polgármester: Rácz Andy Egercsehi, Egri út 17. sz. alatti lakos kérelmet
adott be a tekepálya megvételére. Ismertetem a kérelmet.
Gál István képviselő: Korábban a tekepálya már eladásra került.
Tóth Andrásné polgármester: Volt szó róla, döntött is benne a képviselő-testület, de az
adás-vétel nem jött össze, mert a vevő pályázati úton szerette volna felújítani, de az nem jött
össze.
Gál István képviselő: Ha valaki lát benne fantáziát, és bele mer vágni, akkor vigye, javaslom
az eladást.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hirdetni szükséges eladásra, ha az önkormányzat
szándékát nyilvánítja, hogy el kívánja adni. A könyv szerinti érték az eladási ár alapja, 15 nap
a legrövidebb idő a hirdetményre.
Ökrös Imre képviselő: Rossz állapotban van az épület, lehet, hogy az elbontás többe kerülne,
mint amennyiért el tudjuk adni. Javaslom meghirdetni eladásra.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a tekepálya eladásra történő meghirdetését,
értékbecslés után.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata

Képviselő-testületének

65/2012.

(VIII.

28.)

Tekepályáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingatlan értékbecslés után el
kívánja adni a tekepályát.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ingatlan értékbecslőt bízzon meg a
tekepálya értékének megállapítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Sulyok Zsolt Egercsehi, Csákány út 2. sz. alatti lakos adott be
kérelmet az önkormányzat tulajdonában lévő őrbódé megvásárlására. Ismerteti a kérelmet.
Annak idején 150.000 Ft-ért vettük meg.
Ökrös Imre képviselő: Ha sokáig áll még a műhely udvarán csak ócskavasnak lehet
értékesíteni.
Tóth Andrásné polgármester: Utána nézünk annak, hogy milyen áron tudnánk eladni.
Dorkó Ottóné lakos: Kérem, hogy a hozzászólásom szó szerint kerüljön jegyzőkönyvezésre.
Gál István képviselő: Személyes ügyet érintő előterjesztésem lenne, ezért zárt ülés
elrendelését kérem.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom Gál István képviselő úr kérésére a zárt ülés
elrendelését.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.
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Tóth Andrásné polgármester: Zárt ülést rendelek el.
Kmf.

Tóth Andrásné
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző

Grósz Ilona
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető

Gál István
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

