JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án
1400 órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:
70/2012. (IX. 26.) Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolójáról
71/2012. (IX. 26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójáról
72/2012. (IX. 26.) Általános Iskola fűtéséről
73/2012. (IX. 26.) Nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátásának 2012. évi I. félévi költségvetési beszámolójáról
74/2012. (IX. 26.) Idősek Klubja vagyonának vagyonkezelésbe adásáról
75/2012. (IX. 26.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosításáról
76/2012. (IX. 26.) Polgármesteri beszámolóról
77/2012. (IX. 26.) Egészségtervről
78/2012. (IX. 26.) Ingatlanok bérletéről
79/2012. (IX. 26.) Hulladékgyűjtésről

Rendeletek száma és tárgya:
-

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló az iskola, óvoda 2011/2012. tanévi munkájáról
Előterjesztő: iskolaigazgató
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
3/ Egyéb ügyek, indítványok

2
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án
1400 órakor tartott ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő

Távol vannak: Beraxa Krisztina képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Meghívott:

Vásárhelyi Erika iskolaigazgató

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, Vásárhelyi Erika intézményvezetőt, és a
lakosság részéről megjelentet. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 4 jelen
van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál István és
Ficzere Gábor képviselőket megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Ficzere Gábor képviselőket.
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
tárgyalni, azzal a módosítással, hogy napirend előtt Toókos Zoltán földbérleti díjának
megállapítása ügyében, az általa elképzelt dolgokról szeretne a képviselő-testülettel beszélni.
A képviselő-testület pedig ezt az egyéb ügyek, indítványok napirendi pont keretében
megvitatja. Van más javaslat a napirendi pontokra?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja a
módosított napirendi pontokat.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem Toókos Zoltánt, hogy a napirendi pontok előtt tegye
meg felszólalását. A múlt képviselő-testületi ülésen már foglalkoztunk ezzel az üggyel.
Toókos Zoltán kérelmező: Köszönöm, hogy meghallgat a képviselő-testület. Szeretném
rövidre zárni ezt az ügyet. A tavasszal beadtam az igényemet az ÉMÁSZ területe mögötti
ingatlanra. A bejárás során megbeszéltük, hogy mit szeretnék az ingatlannal csinálni.
Előzetesen beszéltünk az árról, 50.000 Ft-ban egyeztünk meg, amit el is fogadtak, majd egy
háromszoros árat határoztak meg. Ez a terület nem ér annyit, nem hoz annyi hasznot. Sok terv
van a fejemben, hogy ha annak egy része bejön, akkor már tettem valamit a településért.
Ehhez szükséges a képviselő-testület és a lakosság támogatása. Ha ez nem jön össze, akkor el
kell gondolkoznom azon, hogy miért vettem meg azt az épületet. Nem titok, a saját és
családom részére vettem, de a falut is beveszem. Ehhez szükséges lenne a földre, legeltetés és
takarmányozás céljára. Az általam meghatározott 50.000 Ft-ot erre rá tudom szánni, a
150.000 Ft-ot nem. Az utolsó beszélgetésünk után utána jártam a dolgoknak, és mivel
belterületi ingatlanról van szó, nem kell kifüggeszteni, annak adja oda a tulaj a földterületet,
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akinek akarja. Ha a képviselő-testület támogat annyi a kérésem van, hogy ne lehessek
ellehetetlenítve, az ingatlanom végében lévő lapos részt saját tulajdonomba szeretném. Ha
lejár a bérleti idő, és eladja vagy visszaveszi az önkormányzat a földet, nem tudok kimenni a
saját ingatlanomról. A többi területre a bérlet is megfelel nekem. Nekem ahhoz, hogy ez a
földterület használható legyen nem kevés pénzt kell beleölnöm. Ha a képviselő-testület úgy
dönt, hogy ez nem működik, akkor tovább kell gondolkodnom. Azért jöttem ide, hogy adjak a
falunak, de ehhez magam kevés vagyok.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a kérést napirendre kell tűzni, és a képviselő-testület dönt.
Vagy helybenhagyja a régi határozatot, vagy újat hoz. Ezért javasoltam, hogy az egyéb ügyek,
indítványok napirendi pontban tárgyaljunk erről. Most már tudjuk Toókos Zoltán álláspontját.
A bejáráson arról beszéltünk, hogy csak az alsó, lapos részt szeretné kibérelni.
Grósz Ilona alpolgármester: A jegyző asszony azt mondta, hogy meg kell hirdetni az
ingatlanbérlést.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem a belterület, hanem a művelési ág megnevezés
számít a kifüggesztésnél. Ennek a földterületnek a művelési ága rét, ezért kötelező a bérlet
hirdetményként történő kifüggesztése.
Toókos Zoltán kérelmező: Én nem csak a szóban forgó 666/2. hrsz-ra adtam be a
kérelmemet, hanem a 666/3. és a 0115/25. hrsz-okra is.
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom ezt egyeztesse le a jegyző asszonnyal, és kész
javaslatát terjessze ismét a képviselő-testület elé.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Toókos Zoltán járt már a hivatalban, én tájékoztattam a
150.000 Ft-os bérleti díjról is. Kérte, hogy tárgyalja meg újra a képviselő-testület a kérelmét.
Ez meg is történt, de az ár maradt. A hirdetmény kifüggesztésénél viszont szükség van az ár
meghatározására.
Tóth Andrásné polgármester: Toókos Zoltánnak kell benyújtani a kérelmet, hogy milyen
összeget ajánl a földterületért, és a képviselő-testület újratárgyalja. Első napirendi pont a
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011/12. tanévi munkájáról szóló
beszámoló. Kérem az intézményvezetőt tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolóval
kapcsolatban, és a jövőre vonatkozóan.
1. Napirendi pont:
Vásárhelyi Erika intézményvezető: A 2011/12. tanév munkájáról szóló beszámolót a
képviselő-testület megkapta, abban mindent leírtam, ehhez kiegészítésem nincs. Történtek
változások, a tárgyi feltételekről tudnak, beszámolók voltak. A fizika és a természettudományi
eszközök rossz állapotban vannak, kémcsöveink, és egyéb eszközeink nincsenek. Szeptember
24-én a TÁMOP 3.1.4. pályázatot benyújtottuk, ha ezen nyerünk, akkor ezekre tudunk
támogatást igényelni. Történelmi térképeket, biológiai transzparenseket, 3D-s interaktív
táblát, stb. tudunk a pályázaton beszerezni. Személyi feltételekben is történtek változások,
augusztus 15-tel az angol szakos tanárunk elment, helyére angol-biológia szakos tanár kerül
alkalmazásra. Angolt Egercsehiben, Hevesaranyoson pedig természetismeretet tart. Ez
anyagilag is kedvező, mert a kolléganő Bátorból jár. Az igazgató helyettes Dorkóné Boza
Eleonóra lett, aki magyar-ének szakos, ezért egy ének szakos pályakezdő tanárt alkalmazunk,
ami szintén kedvező anyagilag, mert olcsóbb. A rajz szakos tanárra korábban több panasz
érkezett a gyerekektől és a szülőktől, ezért helyére is új tanárt alkalmaztunk. Tavaly október
1-én a statisztika szerint 141 tanuló volt az iskolában, ebből 8 fő magántanuló, akikre
normatívát nem tudunk igényelni, így 133 fő után hívjuk le a normatívát. Jelenleg 126 fő az
iskola létszáma, ebből 3 fő magántanuló, és 1 fő magántanuló sajátos nevelési igényű, akire
tudunk normatívát igényelni. A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók aránya
nagyon magas, ami behatárolja a lehetőségeinket, mert a szülők nem tudják pl. a

4
kirándulásokat kifizetni. Tavaly a 141 tanulóból 114 volt halmozottan hátrányos helyzetű, ez
idén 126 főből 99 fő. Beindítottuk a tanulószobát, erről volt előterjesztés a képviselő-testület
felé, mert a szülők kérelmezték. 20 fővel indult, erre plusz normatívát lehet igényelni, a
napközi pedig 25 fővel működik. Törvényi változás, hogy felmenő rendszerben be kell
vezetni a mindennapos testnevelést. Ez azt jelenti, hogy minden héten 5 plusz testnevelés óra
van az első és az ötödik osztályban. Az első osztályban ezt megtudtuk oldani, az ötödik
osztályban pedig lesz 3 testnevelés óra, és 2 óra kötelező sportkör. Ezt a 2011. évi CXC. a
nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § 11/b) pontja lehetővé tette. A közoktatási törvényt
módosították, és most egy átmeneti időszakban vagyunk, ennek alapján erről a fenntartónak
nem kell döntenie, tájékoztatni kell, amit én augusztus 29-én megtettem. Ennyi változás van
jelenleg, a későbbiekben feltehetőleg lesznek még változások. Várom a képviselő-testület
döntését.
Gál István képviselő: A január 1-i állapotról tudunk már valami közelebbi információt.
Vásárhelyi Erika intézményvezető: Igen, 2013. január 1-től az állam átveszi a 3.000 fő alatti
iskolák működtetését és a pedagógusok bérét. Szeptember 30-ig be lehet nyújtani egy
szándéknyilatkozatot, hogy ha megakarja tartani az önkormányzat az iskolát, és ha fizetik a
működtetést, akkor az épület marad az önkormányzat tulajdonában. Október 30-a a végső
határidő a szándéknyilatkozat meghozatalára. Ha nem dönt a képviselő-testület akkor január
1-től automatikusan átkerül az állam fenntartásába az iskola.
Gál István képviselő: Az épület is átkerül az állam tulajdonába?
Tóth Andrásné polgármester: Ha a dologi kiadásokat és a dolgozók bérét az állam fizeti,
akkor igen. A kormányhivatal oktatási osztályának vezetőjével beszéltem. 2013. január 1-től a
mikrotársulásban részt vevő intézményt veszi át, viszont az óvoda fenntartása az
önkormányzat kötelessége lesz. Tehát a feladatellátás finanszírozását az önkormányzatnak
kell lehívni. A személyi kiadásokat az állam finanszírozza, a működéssel kapcsolatos
kiadásokra is adnak valamilyen támogatást. Ha az óvoda működését ez nem fedezi, akkor az
arra szükséges pénzt az önkormányzatnak kell biztosítani. Tehát az önkormányzat kötelező
feladatellátásában benne van az óvoda, míg az iskola nem. Nem hiszem, hogy tudjuk
finanszírozni az iskolát, kevés a gyerek, viszont a szakos ellátást biztosítani kell.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem a tulajdonjog kerül át az államhoz, hanem
ingyenes vagyonkezelői jog lesz. Január 1-ig az állami intézményfenntartó az
önkormányzattal megköti a szerződést.
Grósz Ilona alpolgármester: A kötelezettségekről nem kell gondoskodni?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, a kötelezettségeket, uniós pályázatokat is átveszi az
állam. A Bélapátfalvai Többcélú Társuláson belül javasolják, hogy 2013. június 30-ig ne
szüntessük meg az oktatási társulást, mert a 2013/14-es tanévben szeptember 1-től a szorgalmi
időszakon kívül lesz az átszervezés. Nekünk a normatívát le kell hívni. Attól, hogy a
kistérségek megszűnnek, a társulások nem, mert azt az önkormányzatok hozták létre, míg a
kistérségek a törvény erejénél fogva jöttek létre. Két társulási tanácsülés is volt Bélapátfalván
erről, és nem mondtuk ki a társulás megszűnését. Egerrel már beszéltem, mert majd oda kell
csatlakoznunk, de ők 2013. január 1. és június 30. között vizsgálják felül a társulásaikat, és
majd akkor tudnak velünk tárgyalni. Ha kimondjuk a társulás megszűnését, akkor lehet, hogy
nem fogunk normatívát kapni. Az oktatás és az egészségügyi orvosi ügyelet miatt jelenleg
várakozó helyzetben vagyunk.
Gál István képviselő: Gyerek és tanulólétszám 141 fő, ebből 114 halmozottan hátrányos
helyzetű, 63 hátrányos helyzetű. Ez a 141 fős gyermeklétszám hogy jön ki?
Vásárhelyi Erika intézményvezető: Az a gyermek lehet halmozottan hátrányos helyzetű, aki
hátrányos helyzetű. Tehát a 114 főből 63 fő a hátrányos helyzetű. Hátrányos helyzetű az, aki
rendszeres GYEV kedvezményben részesül, és ha a szülőnek 8 általánosnál nincs magasabb
iskolai végzettsége, akkor halmozottan hátrányos helyzetű is.
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Gál István képviselő: Nagyon magas az igazolatlan órák száma. Az igazolatlan órákat ki
igazolhatja?
Vásárhelyi Erika intézményvezető: 3 napot igazolhat a szülő, a többit az orvos. Volt néhány
gyerek, aki rendszeresen nem járt iskolába. Megvonták tőlük az iskoláztatási támogatást, és
természetben kell nekik folyósítani, gyakorlatilag bevásárolnak a szülők az eseti gondnokkal.
Most az erre vonatkozó jogszabály is módosult.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda 2011/12-es tanévéről szóló beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda beszámolójáról

70/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Általános Iskola és a
Napköziotthonoos Óvoda 2011/2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskola igazgató
2. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójának kiírása még nem jelent meg. Ez a pályázat a településen élő, felsőoktatásban
részt vevő diákok támogatására jött létre, akik szociálisan rászorultak, és az önkormányzat
szeretné őket tanulmányaikban támogatni. Azért került mégis napirendre, mert októberben
kell a csatlakozási szándéknyilatkozatot megküldeni. Javaslom a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozzon az önkormányzat.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2012.
önkormányzati határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
fordulójáról

(IX.

26.)

2013.

évi

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az általános szerződési feltételek és a pályázati kiírások a jegyzőkönyv mellékletei.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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3. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: Egyéb ügyek, indítványok napirendi ponton belül kérem az
igazgató asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet az intézmény működésével kapcsolatos
problémákról.
Vásárhelyi Erika intézményvezető: A fűtési szezon lassan elkezdődik, és sajnos már most
hideg van az iskolában. Október 15. után milyen lehetőségek vannak a fűtésre? 18 fok alá
nem csökkenhet a hőmérséklet a tantermekben. Gyerekekkel dolgozunk, az őket védő
törvényekbe ütközik az, hogy ha nem védjük őket. Október 26-ig járnak a gyerekek iskolába,
utána november 5-én lesz ismét tanítás. Akkor már biztosan kell fűteni. A polgármester
asszonnyal ezzel kapcsolatban már beszéltem.
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg a szolgáltatóval egyezkedünk. A
Belügyminisztérium felé beadtuk az ÖNHIKI pályázatot, amelyben a fűtésre kértük a
támogatást. A fűtést szerelni ebben a 3 hónapban már nem szeretnénk. Inkább azt a pénzt a
számlák kifizetésére szánjuk. Az oktatási államtitkárnak írhatunk egy levelet, hogy ne
maradjon fűtés nélkül az intézmény, illetve ha úgy marad, akkor az oktatást milyen módon
tudjuk megoldani. Az ÖNHIKI-re választ még nem kaptunk. Ismét tudok írni egy levelet,
hogy vizsgálják felül a panaszunkat. Az állam által adott finanszírozás a személyi kiadásokra
sem elég.
Vásárhelyi Erika intézményvezető: Nem vagyunk önállóan gazdálkodó intézmény, ezért az
önkormányzat tud ebben a kérdésben a szolgáltatóval tárgyalni. Az oktatási államtitkárágra
együtt írnánk egy levelet a polgármester asszonnyal az talán segít, mert akkor a fenntartó és
az intézmény is képviselve lesz. Az ellátás folytonossága a kérdés, mert rendkívüli szünetet
sem tudunk elrendelni, mert annak meg vannak határozva a feltételei. Az önkormányzatnak
van lehetősége szünetet elrendelni, de az is kötött. A jegyző rendelheti el, de az oktatási
államtitkár engedélye kell, és csak az engedélyezett időre lehet szünetet elrendelni, kötött
feltételekkel.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az oktatási államtitkár asszonynak egy közösen
megfogalmazott levél elküldését.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Általános Iskola fűtéséről

Képviselő-testületének

72/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelemmel fordul az
oktatásért felelős államtitkárhoz, annak érdekében, hogy az Általános Iskolában a gázfűtés a
fűtési szezon kezdetére beinduljon, ugyanis az intézményben a számlatatozás miatt a
gázszolgáltatást megszüntette a TIGÁZ Zrt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a levél aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Gál István képviselő: A gyerekek tanítás után a buszmegállóban rendetlenkednek,
szemetelnek. Ezt hogy lehetne megoldani?
Vásárhelyi Erika intézményvezető: A tanulószobáról fél 4-ig nem lehet kijönni, kivéve, ha a
tanuló Egercsehi lakos. A szúcsi és hevesaranyosi lakosok a 1615-ös busszal mennek haza. Az
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egercsehi lakosok esetében, ha a szülő nem írja alá a kérelmet, hogy kéri a tanulószobát,
akkor nem tudom az iskolában tartani a gyereket. Pedig az iskolában hasznosan tudná
eltölteni a délutánt a gyerek, tanulna, játszana, stb. Volt olyan eset, hogy a szülő kérte a
tanulószobát, majd visszavonta a kérelmét, mert a gyereknek otthon kell segítenie.
Gál István képviselő: Láttam már, hogy a buszmegállóban szálltak fel a gyerekek a buszra,
nem az iskolánál.
Vásárhelyi Erika intézményvezető: Van két ügyeletes tanár, aki felrakja a gyerekeket a
buszra, de a buszmegállónál leszállnak. Nem tudjuk, a gyerekeket hazakísérni. Amikor én
voltam az ügyeletes lejöttem a busszal a központig, akkor a gyerekek Szúcson szálltak le. A
szülők is telefonáltak már az iskolába, hogy hol van a gyerek 3 órakor. Kiderült, hogy
Szúcson leszállt a buszról. Vannak egyéni foglalkozások, és majdnem be kell zárni az iskola
kapuját, hogy a gyerek ne szökjön el. Ebben sajnos partnerek a szülők is. A 20 fős
tanulószoba fél 4-ig van, aki oda jár, jól tanulnak, és rendben hazamennek.
Tóth Andrásné polgármester: Több bélapátfalvai előterjesztést kapott a képviselő-testület.
A mikrotérségi nappali ellátás és étkezés szociális alapszolgáltatási feladatok költségeinek
elszámolását küldték meg. Eddig Bélapátfalva látta el a feladatokat, majd a társulási tanács
vette át az ellátást, és ezért záró kimutatást kellett készíteni. Az a társulási tanács
költségvetésébe is bekerült. Javaslom a záró elszámolás elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2012. (IX. 26.)
önkormányzati határozata
Nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának 2012. évi I.
félévi költségvetési beszámolójáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BélapátfalvaBükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad
önkormányzatok nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására
létrehozott mikrotérségi társulás 2012. évi I. félévi költségvetési beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja is átkerült a
kistérségi társuláshoz, és jegyzőkönyvbe foglalták, hogy mi került átadásra. Ez június 30-án
szűnt meg, és a vagyont kezelésbe átadja a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központnak. Javaslom a vagyonkészlet átadás-átvétel elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Idősek Klubja vagyonának vagyonkezelésbe adásáról

74/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Idősek Klubja vagyonának vagyonkezelésbe adását a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti
és Szociális Szolgáltató Központ részére.
A vagyonkezelésbe adás átadás-átvételi jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Központ feladatai bővülnek, ezért szükséges a társulási megállapodást módosítani.
Javaslom a módosítás elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2012. (IX.
önkormányzati határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításáról

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Ferencz Péter megküldte a Bélapátfalvai Kistérség társulási
tanácsában az 1. félévben végzett tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót. Javaslom
a beszámoló elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Polgármesteri beszámolóról

Képviselő-testületének

76/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás társulási tanácsában végzett 2012. évi I. félévi tevékenységről szóló
polgármesteri beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalvai kistérség elkészítette az egészségtervet 20122016. közé eső időszakra. 2013. január 1-től nem tudjuk, hogy ez milyen módon fog minket
érinteni. Javaslom az egészségterv elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Egészségtervről

Képviselő-testületének

77/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás egészségtervét (2012-2016).
Az egészségterv a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Megérkezett a tekepálya értékbecslése. Az önkormányzat
vagyonleltárában 1.859 eFt könyv szerinti értéken van nyilvántartva az ingatlan. Az
értékbecslő 785.000 Ft nettó összegre értékelte az épületet. Most már ennyi lesz az értéke a
vagyonkataszterben. Ennyiért biztos nem fogják megvenni, tovább fogja a lakosság rombolni.
Sajnos a rongálás mér elkezdődött a településen. Toókos Zoltán kérelméről augusztus 30-án
már döntött a képviselő-testület. Az előző döntésünket hatályon kívül tudjuk helyezni.
Kompromisszumot kell kötni, ami mindkét félnek megfelel.
Grósz Ilona alpolgármester: Az összegről akkor lehet dönteni, hogy ha a terület megosztása
el lesz készítve.
Gál István képviselő: A megosztás kinek a költsége?
Tóth Andrásné polgármester: Ez egyezség kérdése. Ő területet is szeretne vásárolni.
Megállapodást is köthetünk, hogy meddig használja a területet.
Grósz Ilona alpolgármester: Megoldható így is?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen.
Grósz Ilona alpolgármester: A korábban megszavazott ártól mennyire térhetünk el az új
árral?
Tóth Andrásné polgármester: Az árat a képviselő-testületnek kell meghatároznia. A múlt
ülésen már említettem ennek kiszámítási módjait, pl. 10.000 – 60.000 Ft/ha. Ha 10.000 Ft-ot
kérünk hektáronként, akkor 35.000 Ft/év az egész területre a bérleti díj. De 50.000 Ft/év-ről is
lehet dönteni. Az ár általában a terület fekvésétől függ. Javaslom a képviselő-testület
augusztus 30-án hozott határozatának hatályon kívül helyezését.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Ingatlanok bérletéről

Képviselő-testületének

78/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 42/2012. (VI. 6.) és a
69/2012. (VIII. 30.) határozatait, melyekben az Egercsehi 662/2. hrsz-ú ingatlan éves bérleti
díját 150.000 ft-ban állapította meg.
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Amennyiben Toókos Zoltán írásban is jelzi bérleti szándékát és ajánlatot tesz, úgy a
képviselő-testület újratárgyalja a bérletet.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Most ismét eljutottunk ugyan ahhoz a problémához, ahol már
korábban is jártunk, hogy az egész helyrajzi számra ki kell írni a hirdetményt. Ezért
határoztuk meg az árat.
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom Toókos Zoltán adjon be új kérelmet, és a képviselőtestület újratárgyalja az ügyét.
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulás keretében a hulladéklerakó rekultivációja elindult. A
rekultiváció 38 települést fog érinteni. Egercsehiben 2012. októberében kezdik meg a
rekultivációt. Területátadás már volt, és egy 2,5 x 1,5 méteres tájékoztató tábla helyét
határozták meg. A művelődési ház kerítésére fogják kihelyezni. Penta Általános Építőipari
Kft. fogja végezni a rekultivációt, akik közbeszerzési eljáráson lettek kiválasztva. Valószínű,
hogy egy hidat fognak építeni a patak felett, amin át tudnak menni majd a teherautók.
Helyben maradó rekultiváció lesz, egy agyagréteggel takarják le a szemetet, majd termőföldet
fognak rá hordani, és fűvel beültetik. 15 évig a társulás feladata a gondozása, mert fa nem
nőhet rajta. 5.000 m3 agyagot fognak idehozni. December 31-re kell befejezniük a
rekultiválást. A társulási ülésen elfogadtunk egy határozatot a hulladékgyűjtés társulási
szinten történő gyűjtéséről. Majd a képviselő-testületnek is döntést kell hoznia, hogy 2013.
január 1. után hogy történik a szállítás. Az önkormányzatnak 2014-ben jár le a szerződése a
PEVIK Kft-vel. Ezt a határozatot annak függvényében kell meghozni, hogy helyettünk a
társulás fizeti a közbeszerzési eljárás költségét. Az a törekvés, hogy egy-egy társuláson beül
egységes legyen a hulladékszállítás. Az AVE ellen indítottak egy pert, mert nem lett
beszállítva annyi mennyiségű hulladék, amennyire előzetesen leszerződtek. Volt több olyan
szolgáltató, aki nem Egerbe, hanem Jobbágyiba és Bátonyterenyére vitte a szemetet, mert ott
olcsóbb volt a lerakás. Így most pereskednek, november 9-én lesz az első tárgyalás. Be kell
bizonyítani, hogy be lett annyi szemét szállítva az átrakóba, mint amennyiben megegyeztek.
Ezért szeretnék egységesíteni a hulladékszállítást. Ez azért problémás nekünk, mert ha kiesik
az a szállító, aki nekünk olcsón szállít, akkor emelkedni fog a szemétszállítás díja, nekünk
pedig most nagyon jó áron van a szállítás. A hulladékgazdálkodási törvény változásait
figyelembe véve javaslom elfogadni, hogy a Hulladékgazdálkodási társulási tanács folytassa
le a hulladékszállítás közbeszerzési eljárását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Község Önkormányzata
önkormányzati határozata
Hulladékgyűjtésről

Képviselő-testületének

79/2012.

(IX.

26.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást, a társulás tagönkormányzatainak közigazgatási
területén képződő kommunális hulladék 2013. január 1. napjától történő
gyűjtésére/szállítására vonatkozó közszolgáltatás közbeszerzési eljárásának Egercsehi
Önkormányzata, mint a társulás tagönkormányzata nevében történő lebonyolításával.
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A társulási szinten kiválasztott hulladékgyűjtést/szállítást végző közszolgáltató tevékenysége,
a jelenleg hatályos, gyűjtés/szállításra megkötött közszolgáltatói szerződések lejártát,
megszűnését követően kezdődik.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Gál István képviselő: Az egységes szállítás biztos azt fogja jelenteni, hogy a magasabb
szállítási díjat meghagyják, az alacsonyabbat felemelik.
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési eljáráson az a szolgáltató indulhat, amely 51
%-os önkormányzati tulajdonban van. 3 db ilyen szolgáltató van. Javaslom a határozat
elfogadását azzal, hogy amikor lejár az önkormányzat szerződése a PEVIK Kft-vel előtte
kérjük a Hulladékgazdálkodási társulási tanácsot, hogy helyettünk a közbeszerzést folytassa
le. A Bélapátfalvai Többcélú Társulás az egészségügyi ellátást sem tudja orvosi ügyelet címén
ellátni. Ezért dr. Egeressy Zsuzsannának az ÁNTSZ vezetőjének Bélapátfalva írt egy levelet
tájékoztatás kérésre. Ismertetem a levelet. Erre azért van szükség, mert a finanszírozás nehéz.
Ide Egercsehi és Szúcs tartozik, mert Hevesaranyos, Bátor és Egerbocs Egerhez tartozik. Ha
felmondják a társulást, akkor nincs ügyeleti ellátás, az ügyeletet a háziorvosnak kellene
ellátnia, ami képtelenség. Jelenleg nem tudjuk a társulás jövőjét. Pénzügyileg az a legnagyobb
probléma, hogy több, mint 6 millió Ft a sofőrök finanszírozása, mert az orvosok nem
hajlandók vezetni. Ezért 4 sofőr van alkalmazva.
Gál István képviselő: Akkor csak Egercsehi és Szúcs van nehéz helyzetben.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, Bélapátfalva is, mert nem tudják az ügyeletet
finanszírozni. Mi azt nem tudjuk, hogy Eger fogad-e minket, mert az orvosi ügyeletre
korábban közbeszerzést folytattak le, és nem biztos, hogy kapacitásban el tudják látni még ezt
a két körzetet. A járások kialakítása miatt van a probléma, ez az 5 település nem tudja, hogy
mi lesz. Vagy fogad minket Eger, vagy sem. Nem tudjuk, hogy Eger melyik társulásba fog
befogadni.
Grósz Ilona alpolgármester: Az orvosi rendelőbe nem lehet egy vegyes tüzelésű kazánt
venni?
Tóth Andrásné polgármester: Ha átalakítjuk a fűtést, akkor újra ki kell alakítani a rendszert.
A gázszolgáltatónál már kértük a szolgáltatás visszaállítását, mert az orvosi rendelőn már
nincs tartozás. 18.000 Ft és egy nyomáspróba kell, és lesz fűtés. Az iskolának van ismét
tartozása. 1,3 millió Ft egy hónapban a fűtés, és az ablakok nyitva vannak.
Grósz Ilona alpolgármester: A Pataksor 2. sz. alatti volt presszó udvarán nagyon nagy a gaz,
azt le kellene vágni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Felszólítást fogunk küldeni a tulajdonosnak.
Gál István képviselő: Kovács Andrásnéval az A+M 2007. Kft. vezetőjével beszéltem, aki azt
mondta, hogy a beadott kérelmére nem kapott semmilyen választ, pedig tárgyalta a képviselőtestület.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Meg lett küldve részére a képviselő-testület döntése.
Ficzere Gábor képviselő: A sírhelyek megváltásával kapcsolatos emlékeztető elkészítése
hogy áll?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Elkészült, egyeztetésre vár. 2013. január 1-től fognak
felállni a járási kormányhivatalok. Egercsehi az egri járáshoz fog tartozni. Az a cél, hogy
amilyen arányban elviszik a feladatokat, olyan arányban ajánlják fel a hivatali dolgozókat az
önkormányzatok, mert ezekkel az emberekkel akarják feltölteni a járási hivatalokat. Ezzel
kapcsolatban már több felmérés volt. Nem csak dolgozókat, hanem berendezési tárgyakat is
kérnek, asztalt, széket, számítógépet, stb. Erről megállapodást fognak kötni, és a
polgármesternek kell azt aláírni, a képviselő-testület felhatalmazása után. Ez már októberben
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aktuális lesz. Elviszik a gyámügyből a védelembe vételt, ideiglenes hatályú elhelyezést, a
szociális ügyekből a közgyógyellátást, népesség nyilvántartást, építésügyet, stb. Marad az
aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres GYEV kedvezmény,
gazdálkodás, helyi adók, a testületi ülésekkel kapcsolatos feladatok, választási feladatok stb.
Jelenleg ott tartunk, hogy 5 főből 3 fő lett felajánlva járási dolgozónak, akiknek járási
továbbfoglalkoztatását most vizsgálják. Őket vehetik majd át.
Gál István képviselő: A közös hivatal hol lesz?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Erről a képviselő-testületek állapodnak meg.
Tóth Andrásné polgármester: Próbáljuk azt az álláspontot képviselni, hogy Egercsehi
legyen a közös hivatal székhelye. A képviselő-testületek döntik el kapcsolattokkal, illetve
politikai ráhatással. Ha a képviselő-testületek nem tudnak dönteni, akkor a kormánymegbízott
fogja eldönteni hol legyen a székhely. Tehát ki fog ürülni a hivatal, és most hallom, hogy alig
fognak feladatot elvinni. Az ügyfeleknek biztosítani kell a hivatal működését. Lesz egy
ügysegéd, aki a járástól jön ki ügyfelezni, összeszedi az ügyiratokat, tehát nem kell bemenni
Egerbe. Azt még nem tudom, hogy ha nem itt lesz a közös hivatal székhelye mivel töltjük
meg a hivatalt. Azt sem tudom, hogy egy nagy településnek minek kell csatlakozni egy sokkal
kisebbhez.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehiben jelenleg 1.457 fő, Szúcson 452 fő,
Bátorban 396 fő, Egerbocson pedig 607 fő a lakosságszám.
Tóth Andrásné polgármester: A közös hivatal kialakításakor 2010. január 1-i
lakosságszámot kell figyelembe venni, ami Egercsehi esetében 1.518 fő. Viszont van egy
olyan lehetőség, hogy a 2.000 fő lakosságszámot meghaladó város nem tagadhatja meg a
közös hivatal létrehozását, ha hozzá egy kisebb település akar csatlakozni. Egercsehivel talán
Eger határos, ha senkit nem nézünk, és inkább egy nagyobb településhez akarunk tartozni. Ha
Bátor lesz a közös hivatal központja oda Egercsehiből nem tudnak eljutni az emberek, míg
Egerbe be tudnak menni busszal. A mi szemszögünkből Bélapátfalva sem volt alkalmas arra,
hogy kistérségi központ legyen, mert busszal csak kerülővel tudtuk megközelíteni. Beszéltem
Szarvaskő polgármesterévek, ők Egerhez tartoznak, nekik be kell fizetniük, de korrektül
ellátják a feladataikat. Tehát nem biztos, hogy nem járunk jól Egerrel. Pénteken lesz egy
egyeztető tárgyalás a környék polgármestereivel, mert Egerbocs is székhelytelepülés szeretne
lenni. A közös hivatal működését az állam finanszírozza. Ha ez a finanszírozás nem elég,
akkor lakosságszám arányában kell a működéshez hozzájárulni. Tehát mi megint ott tartunk,
hogy ha Bátorhoz kerülünk, nekünk kell majd esetleg a legtöbbet befizetni. Az Eger felé
történő tárgyalás felhatalmazására a képviselő-testület felhatalmazása szükséges. Nyilván
mind a két lehetőséget meg kell nézni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha négy település fog egy közös hivatalt alkotni, akkor
majdnem 3.000 fő lesz az összlakosság szám, és így a köztisztviselői létszám min. 8 max. 11
fő lehet.
Gál István képviselő: Úgy látom ez a kérdés már el van döntve. Ha ez a döntés politikai úton
születik meg, akkor ez ellen fel lehet még emelni a hangunkat. Ez abszurdum. A három
településen nem laknak annyian, mint Egercsehiben. Mozgósítani kell a lakosságot. Ki fogja
ezt a lakossággal elfogadtatni? Bekölcével együtt a lakosságszám 3.000 fő volt. Hagyjuk,
hogy ez így legyen? Javaslom menjünk, és emeljük fel a hangunkat, mert ez nem történhet
így. Nálunk van minden intézmény. Minek menjünk mi Bátorhoz? Minden feltétel adott
ahhoz, hogy itt legyen a közös hivatal székhelye.
Grósz Ilona alpolgármester: Lakossági kezdeményezés kell.
Tóth Andrásné polgármester: A kormánymegbízott úrnál kell kezdeményezni a tárgyalást,
mert övé lesz az utolsó szó, hogy ha a települések nem tudnak megegyezni.
Gál István képviselő: Ha pedig nem tudunk megegyezni, akkor menjünk Eger felé.
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Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületek határozzák meg a közös hivatal
székhelyét, célszerű figyelembe venni a központi elhelyezkedést, stb. Konkrétumot nem
nagyon tudunk, nagy titok övez mindent. Lesz majd a polgármestereknek erről egy
tájékoztató.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most majd az eszközöket fogják egyeztetni, van olyan
település, ahonnan gépkocsit is ajánlottak fel, hogy az ügysegéd ki tudjon járni a településre.
Kevés a finanszírozás, nem fog tudni az önkormányzat embereket alkalmazni.
Tóth Andrásné polgármester: A közös hivatalt az állam finanszírozza, a saját hivatalt az
önkormányzat. 30 %-kal csökken a normatíva finanszírozás. Ahogy elviszik a feladatot úgy
vonják el a támogatást.
Ficzere Gábor képviselő: A fogorvos ügye hogy áll?
Tóth Andrásné polgármester: 60 napos felmondási ideje van a fogorvosnak, majd eleget
kell tennünk a minimumkövetelményeknek, fel kell szerelnünk a rendelőt. Addig Egerben tud
a fogorvos rendelni. Több eszköz eltűnt a rendelőből, többek között az amalgámtömő is, ami
120.000 Ft. Ez pedig biztos, hogy megvolt, mert különben nem kaptuk volna meg a működési
engedélyt. Dr. Molnár Györgyivel leltároztunk, elmondta, hogy ki vannak cserélve a fogók,
gyerekfogók lettek hozva, az alsó álkapocshoz pedig egyáltalán nincsenek fogók. Dr. Papp
Judit helyettes fogorvos pedig ragaszkodik a 60 napos felmondási időhöz. A képviselőtestület nem hozott arról döntést, hogy mikortól köt szerződést dr. Molnár Györgyivel.
November 1-től kötött volna vele szerződést az OEP. A doktornő már nagyon szeretne
rendelni.
Dorkó Ottóné lakos: Mikor lesz falugyűlés? Már két éve nem volt.
Tóth Andrásné polgármester: A falugyűlés időpontjáról a képviselő-testület dönt.
Dorkó Ottóné lakos: Már döntött róla, hogy szeptemberben lesz.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület dönt. Közmeghallgatást kötelező tartani,
falugyűlést nem. Az egri rendőrkapitány lakossági fórum összehívását kezdeményezte, amin
tájékoztatni szerette volna a lakosságot a közrend, közbiztonságot érintő kérdésekről.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy dr. Petorvics András rendőrkapitány urat felmentették, és
szeptember 16-tól a helyettese lett megbízva. Gondolom az új kapitány kinevezésével a
lakossági fórum megoldható. Nyilván össze kell hívni a lakosságot a közös hivatal létrehozása
miatt, hogy az ő véleményük is meghallgatásra kerüljön egy esetleges bátori székhely
kapcsán. Sok mindenről nem tudjuk a lakosságot tájékoztatni, mert mi sem tudjuk a jövőt.
Ezek a törvényi változások eléggé meghatározzák Egercsehi jövőjét, létét. Jó lenne, hogy ha
Egercsehi érdekei is képviselve lennének néha. Megköszönöm a képviselő-testület munkáját,
és az ülést bezárom.
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