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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án 
1400 órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
94/2012. (XI. 28.) Egercsehi Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
95/2012. (XI. 28.) Könyvvizsgálói jelentésről 
96/2012. (XI. 28.) Egercsehi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
koncepcióról 
97/2012. (XI. 28.) Könyvvizsgálói jelentésről 
98/2013. (XI. 28.) Szociális és gyermekjóléti társulás alakításáról 
99/2012. (XI. 28.) Közös hivatal alakításáról 
100/2012. (XI. 28.) Körjegyzőség megszüntetéséről 
101/2012. (XI. 28.) Közoktatási mikrotérségi társulás és intézmény megszüntetéséről 
102/2012. (XI. 28.) Óvoda alapító okiratáról 
103/2012. (XI. 28.) Óvoda vezető megbízásáról 
104/2012. (XI. 28.) 2013. évi belső ellenőrzési tervről 
105/2012. (XI. 28.) Bródy Sándor Könyvtárral való megállapodásról 
106/2012. (XI. 28.) Egri Rendőrkapitányság vezető kinevezéséről 
107/2012. (XI. 28.) Üzlethelyiség bérbeadásáról 
108/2012. (XI. 28.) Szándéknyilatkozat PEVIK üzletrész vásárlásáról 
 
   
Rendeletek száma és tárgya: 
 
- 
 
Napirendi pontok: 
 

1. 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: polgármester 

2. 2013. évi költségvetési gazdálkodás koncepciója 
Előterjesztő: polgármester 

3. Egyéb ügyek, indítványok  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án 
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 
 Puskás András képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 
Meghívott: dr. Holló István könyvvizsgáló 
                    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. 
Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 7 jelen van, így a testületi ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Ökrös 
Imre képviselőt megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Ökrös Imre képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselők megkapták a I-III. éves költségvetési 
beszámolót, és az erről szóló könyvvizsgálói jelentést. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta. 
Kérem a könyvvizsgáló urat tegye meg szóbeli kiegészítését. 
dr. Holló István könyvvizsgáló: A beszámoló elkészítése törvényesen történt, az abban 
szereplő adatok valóságosak. Sajnos azt meg kellett állapítani, hogy a költségvetési egyensúly 
nem jó. Sajnos az ingatlanok eladása nem sikerült, ezzel az összeggel nem lehet számolni. A 
beszámolót elfogadásra javaslom. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
Ökrös Imre képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a I-III. éves költségvetési 
beszámolót. Elfogadásra javasoljuk. Megállapítottuk, hogy a bejövő pénzek elmaradnak a 
tervezettől, a kommunális adónál, gépjárműadónál sok a kintlévőség. Ezen kellene javítani, 
hogy ezek a pénzek befolyjanak. A beszámoló 1. mellékletében vannak felsorolva a 
bevételek, és sajnos van olyan, amelyik csak 22 %-os teljesítést mutat. Ezen tényleg lenne mit 
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javítani. Összességében elfogadásra javasoljuk a beszámolót a képviselő-testületnek. Év 
végéig pedig meg kell próbálni pótolni a hiányosságokat. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdés, észrevétel van a beszámolóval kapcsolatban a 
képviselő-testületnek? 
Ökrös Imre képviselő: Az önkormányzat felé fennálló tartozások megvannak még? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, 2,5 millió Ft. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az Egercsehi önkormányzat I-III. éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi I-III. 
negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a 2012. évi költségvetés I-III. éves teljesítéséről 
szóló beszámoló független könyvvizsgálói jelentésének elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Könyvvizsgálói jelentésről  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi I-III. 
negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló független könyvvizsgálói jelentést. 
A jelentés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
2. napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Következő napirendi pont a 2013. évi költségvetési 
koncepció tárgyalása. Ez teljes képet még nem mutat, mert Magyarország költségvetése még 
nem került elfogadásra, így csak a tervezettből tudtunk számolni. Kérem a könyvvizsgáló urat 
tegye meg a koncepcióval kapcsolatos észrevételeit. 
dr. Holló István könyvvizsgáló: Megváltozott az államháztartás struktúrája, feladatalapú 
finanszírozás lesz, az általános iskolai oktatás átkerül állami fenntartásba, ennek a kiadásaitól 
megszabadítják az önkormányzatot. Nem túl sok 2013-ban az önkormányzat mozgástere, 
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össze fog zsugorodni a költségvetés. Összességében elfogadásra javaslom a 2013. évi 
koncepciót. 
Tóth Andrásné polgármester: A koncepciót is megtárgyalta a pénzügyi bizottság. Kérem a 
bizottság elnökét, ismertesse az észrevételeiket. 
Ökrös Imre képviselő: Sajnos az önkormányzatnak egyre nehezebb dolga lesz. A pénzzel 
nem nagyon fogunk tudni gazdálkodni. Egyenlőre azt tudjuk, hogy melyek azok a területek, 
ahol kevesebb pénz lesz, mint 2012-ben. Az állam majd eldönti, hogy mivel támogatja az 
önkormányzatokat, ezt majd a későbbi üléseken megtárgyalja a képviselő-testület. Az 
önkormányzat hitelét az állam át fogja vállalni. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a 
2013. évi költségvetési koncepciót. 
Beraxa Krisztina képviselő: A könyvvizsgáló úrtól szeretnék kérdezni, mert most arról 
beszélünk, ami még nincs elfogadva. A járáshoz kerülnek át emberek és eszközök. Ennek hol 
lesz megtakarítása? Innen elmennek az emberek, de valahová mennek, mert az ügyeket el kell 
valahol intézni. 
dr. Holló István könyvvizsgáló: Nem feltétlen megtakarításról van szó. Az esélyegyenlőség 
alapvető eleme az, hogy egyenlő feltételekkel oktassák a gyerekeket. Egercsehiben például 
sokkal rosszabbak voltak az oktatási feltételek, mint Egerben, vagy a fővárosban. Most 
azonos normatívával próbálják ezt kompenzálni. De sok minden hiányzik még ehhez. 
Bizonyos feladatok ha koncentráltan vannak ellátva, akkor kiadáscsökkenéssel járnak. 
Beraxa Krisztina képviselő: Hogy lehet az, hogy a közös hivatal létszáma 8 fő, az óvodáé 
pedig 12 fő? 
Tóth Andrásné polgármester: A 12 fő nem csak az Egercsehi óvoda létszáma, ebben benne 
van Szúcs és Hevesaranyos is. A közös hivatalhoz Egercsehi, Szúcs, Egerbocs tartozik. 1-1 fő 
lesz Egerbocson és Szúcson, 4 fő Egercsehiben, és lesz egy vezető és egy helyettes. Az még 
nem eldöntött, hogy 5.000 vagy 10.000 fő alatt kötelező-e az aljegyző foglalkoztatása. Mi 8 
fővel számolunk a közös hivatal létszámánál, de a lakosságszám 10 főt engedne. Ezt majd a 3 
képviselő-testület fogja eldönteni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Egerbocson és Szúcson 1-1 fő lesz a hivatalban. Nem értem, 
hogy ez hol gazdaságos, hiszen arra az emberre fűteni, világítani kell? 
Tóth Andrásné polgármester: Van olyan hivatal, amely több funkciót is ellát. A szúcsi 
polgármester úr azt mondta, hogy nem biztos, hogy fenntartja a hivatalt. A közös tanács 
idején is átjártak Egercsehibe ügyeket intézni a lakosok. Próbáljuk a feladatokat minél 
kevesebb fővel ellátni. Az óvoda jelenleg társulásban van ellátva, javasoljuk, hogy december 
31-el ezt szüntessük meg, mert nem kapunk rá plusz pénzt, valamint, ha marad a társulás, 
akkor egy fő vezető kellene, de azt nem finanszírozzák. Tehát 6 fő lehúzásra kerül, ami Szúcs 
és Hevesaranyos óvodai dolgozói. Egercsehiben 4 óvónő és 2 dajka marad. 
Beraxa Krisztina képviselő: A 3.000 fő alatti települések oktatási intézményét 2013. január 
1-től átveszi az állam. A teljes működtetést átveszi? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, átvesznek mindent, a fűtést is. A köznevelési 
törvényben benne van, hogy kiket lehet technikai személyzetként alkalmazni. A működtetést 
vissza lehetett volna igényelni, de előtte megnézik az önkormányzat gazdasági helyzetét, hogy 
biztosítani tudják-e a működést. Mi nem szerettük volna visszaszerződni, mert kevés a gyerek, 
és emiatt kevés a normatíva. A szociális feladatokat 6 település látná el, ez tartalmazza a 
családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást, és a szociális étkeztetést. 
Mivel az igényelhető normatíva kifutja a feladatellátást, így nem kell az önkormányzatoknak 
befizetni a társulásba. 
Beraxa Krisztina képviselő: A többi adósságot is átveszi az állam? 
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem tudjuk. Az átadáshoz jelenleg az adattáblákat kell 
kitölteni, hogy az államnak majd milyen kiadásokkal kell számolnia. Jelenleg a hitel 
átvállalásáról van szó. December 15-ig az átadásokat le akarják zárni. Ballagó Zoltán 
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tankerületi felügyelő volt itt, ő mondta, hogy jó lenne, hogy ha az erről szóló képviselő-
testületi döntések december 3-7-e között megszületnének. 
Gál István képviselő: Az engedélyezett létszám 58 főről 24 főre csökken. 
Tóth Andrásné polgármester: Az iskola kiürül, megszűnik a mikrotársulás, azokból az 
intézményekből megy el a létszám. Az önkormányzatok örülnek, hogy a kötelező feladataikat 
el tudják látni, az önként vállalt feladatokat majd saját pénzből kell ellátni. Az adókból a 
kevesebb rész marad az önkormányzatoknál. A koncepció alap a jövő évre, de ehhez kell még 
Magyarország költségvetése is. Elég sok törvény van még, ami nincs elfogadva. Ezek még 
nem reális dolgok, de mindenhol ezzel dolgoznak. Javaslom az Egercsehi önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló koncepcióról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló koncepciót. 
A koncepció a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az Egercsehi önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról szóló független könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Könyvvizsgálói jelentésről  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi  költségvetési 
gazdálkodásról szóló koncepcióról készült független könyvvizsgálói jelentést. 
A jelentés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
3.  napirendi pont:  

 
Tóth Andrásné polgármester: Tegnap már tárgyalta a képviselő-testület a szociális társulás 
ügyét. A szociális társulásban a társulás minden tagja lakosságszám-arányos szavazattal 
rendelkezik. Így tisztességes a pénzek visszaosztása, és a döntési jogkör. A feladtok ellátására 
plusz 2,9 millió Ft van. Mivel a települések összlakosságszáma meghaladja az 5.000 főt egy 
részmunkaidős gyermekjóléti szolgálatos dolgozó kell. Tehát 2 fő teljes állású, és 1 fő 
részmunkaidős dolgozó lesz, vezetőt külön nem alkalmazunk, az egyik alkalmazott lesz 
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egyben a vezető is. Mivel nem szeretne egyik önkormányzat sem befizető lenni a társulásba, 
ezért a törvény lehetőségeit igyekszünk kihasználni. Javaslom elfogadni a szociális társulás 
létrehozását hevesaranyosi székhellyel. Így az adminisztráció ott lesz, a feladatellátást pedig 
helyben látják el. Egercsehiben a házigondozó személye marad. A többi állásra pályázatot kell 
kiírni. Az ebédkihordás vagy megbízási díjjal lesz megoldva, vagy a hivatalsegéd vállalja 2 
órában, bruttó 10.000 Ft-ért. 
Beraxa Krisztina képviselő: Vásárolt étkeztetés keretében zajlik az ebédkihordás? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mivel nem az önkormányzat főz, így nekünk is 
vásárolni kell az ételt. A normatíván felüli részt kell az igénybevevőnek kifizetni. Javaslom a 
Hevesaranyos-Bátor-Egerbocs-Szúcs-Egercsehi szociális társulás létrehozásának elfogadását, 
hevesaranyosi székhellyel. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Szociális és gyermekjóléti társulás alakításáról 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bátor-Egerbakta-
Egerbocs-Egercsehi-Hevesaranyos-Szúcs községek önkormányzatainak részvételével a 
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatási 
feladatok ellátására 2013. január 1. napjától intézményfenntartó társulást hoz létre, 
Hevesaranyos székhellyel (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1.) 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményfenntartó társulási 
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodás alapján az 
elkészített alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hevesaranyos Község 
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a társulás 2013. évi normatív támogatását igényelje 
meg. 

 
A társulási megállapodás és az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A társulási megállapodást Hevesaranyos és Szúcs már 
elfogadta, Egerbocson ma van képviselő-testületi ülés. Az új társulást a törzskönyvi 
nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. 
Tóth Andrásné polgármester: Következő előterjesztés a közös hivatal létrehozása. A 3 
képviselő-testület erről már tárgyalt, Egercsehi székhellyel működne a közös hivatal. A 
jegyzők összeállították a társulási megállapodást, és az alapító okiratot. Ezt is be kell jegyezni 
majd a törzskönyvi nyilvántartásba. 
Beraxa Krisztina képviselő: A megállapodás 4.1 pontja alapján a képviselő-testület 
biztosítja a jegyző, aljegyző és valamennyi köztisztviselő kiadásait. Akkor a körjegyzőség 
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létrehozása Bekölcével azért volt, hogy több pénzt kapjunk. Lesz majd egy jegyző, arra már 
nem fogunk támogatást kapni? 
Tóth Andrásné polgármester: A közös hivatal székhelyét finanszírozza az állam. A 8 fő 
dolgozót finanszírozzák. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha az állami finanszírozás nem elegendő, akkor a 
társult önkormányzatok befizetők lesznek. 
Gál István képviselő: A megállapodásban benne van, hogy a képviselő-testület aljegyzői 
státuszt kíván/nem kíván létrehozni. 
Tóth Andrásné polgármester: A megállapodás tervezet alapján van elkészítve, még nem 
tudjuk, hogy kötelező lesz-e aljegyzőt választani. Ezt bele kellett írni. Ha nem kötelező, akkor 
a 3 település eldönti, hogy szükséges-e. Ha szükséges, akkor olyan végzettségű dolgozóra van 
szükség, aki a jegyzőt tudja majd helyettesíteni. Ezt majd a törvény eldönti. 
Beraxa Krisztina képviselő: Egerbocson és Szúcson egy-egy fő dolgozó ott fog ülni a 
hivatalban? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármesterek, települések ehhez ragaszkodtak, 
hogy a településeken is legyen ügyfélfogadás. 
Gál István képviselő: A 7. pont alapján a képviselő-testületnek nincs feladata a polgármester 
dönt mindenről. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a 2 társult önkormányzat polgármesterével 
egyetértésben dönthet a székhely település polgármestere. Ezen a megállapodáson módosítani 
lehet. A társulást megszüntetni viszont csak az önkormányzati választásokat követő 60 napon 
belül lehet. Tehát 2014. októberéig együtt kell maradnunk. Utána dönthetnek úgy a képviselő-
testületek, hogy nem akarnak ebben a társulásban maradni, másfelé mennek el. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A körjegyzőség 2012. december 31-el megszűnik, a 
megszüntető okiratot is el kell fogadni. 
Tóth Andrásné polgármester: A társulás okiratai a társulási megállapodás és az alapító 
okirat. Javaslom az Egercsehi, Egerbocs, Szúcs községek közös hivatalának létrehozásáról 
szóló társulási megállapodás és alapító okirat, a körjegyzőség megszüntető okiratának 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Közös hivatal alakításáról  
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Egercsehi-Egerbocs-
Szúcs községek önkormányzatainak részvételével közös önkormányzati hivatalt alakít és tart 
fenn 2013. január 1. napjától Egercsehi székhellyel (3341 Egercsehi, Egri u. 8.) 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodást elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodás alapján az 
elkészített alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. 
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A társulási megállapodás és az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Körjegyzőség megszüntetéséről 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az 
Egercsehi-Szúcs-Bekölce Községek Körjegyzősége 2012. december 31. napjával, az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 11. §-a alapján, jogutóddal megszűnik. 
A megszűnés módja: általános jogutódlás, átalakítás, különválás. 
A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása: megszüntető 
önkormányzatok. 
A megszüntető okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az iskola ügyében a társulási megállapodást és az 
alapító okiratot hatályon kívül kell helyezni. Döntést kell hozni arról, hogy az óvoda az 
önkormányzat fenntartásába kerül. Tehát minden önkormányzat fenntartja a saját óvodáját. 
Tóth Andrásné polgármester: A társulást felesleges fenntartani, mert az iskolát elviszi az 
állam, az óvodában pedig nem kívánunk egy külön vezetőt alkalmazni. Nekünk az óvoda 
fenntartása nem jelent plusz költséget, mert eddig is önállóan tartottuk fenn az óvodát, mivel 
nem kaptunk rá tagintézményi normatívát. Javaslom 2012. december 31-el a közoktatási 
mikrotérségi társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának hatályon kívül 
helyezését. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2011. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Közoktatási mikrotérségi társulás és intézmény megszüntetéséről 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az 
Egecsehi-Hevesaranyos-Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás 
2012. december 31. napjával, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 11. §-a 
alapján, jogutód nélkül megszűnik. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. december 31. napjával, az 
államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 11. §-a alapján, jogutóddal megszűnik. 
A megszűnés módja: általános jogutódlás, átalakítás. Az általános iskola tekintetében 
egyesítéssel, beolvadással, az óvoda tekintetében különválással. 
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A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása: az általános iskola 
tekintetében az állami intézményfenntartó központ, az óvoda tekintetében a megszüntető 
önkormányzatok. 
A megszüntető okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az óvoda alapító okiratának elfogadását, aláírással a 
polgármester megbízását, és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Óvoda alapító okiratáról 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy óvodát alapít és tart 
fenn 2013. január 1. napjától. (3341 Egercsehi, Ady E. u. 11.) 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az óvoda alapító okiratát és 
felkéri a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az óvodavezető jelenleg tagóvodavezető. A tanév végéig 
lehet megbízni, utána pályázatot kell kiírni. Javaslom Dombiné Barta Ágnest 2013. augusztus 
31-ig óvodavezetőnek megbízni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Mikor kell kiírni a pályázatot? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A pályázatot majd úgy kell kiírni, hogy szeptemberre 
lebonyolódjon. 
Tóth Andrásné polgármester: Május környékén kell kiírni majd a pályázatot. Javaslom 
Dombiné Barta Ágnest 2013. augusztus 31-ig óvodavezetőnek megbízni. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Óvoda vezető megbízásáról  
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda óvoda vezetőjének 2013. 
január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig megbízza Dombiné Barta Ágnest, a jelenlegi tagóvoda 
vezetőt. 
A képviselő-testület 2013. szeptember 1-jéig pedig pályázatot fog lefolytatni az óvoda vezetői 
álláshely betöltésére. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási iratok aláírására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A belső ellenőrzésnek is van határideje, a 2013. évi 
tervet 2012. november 30-ig kell elfogadni. Ezt még a Bélapátfalvai Kistérség készítette el, de 
azt nem tudni, hogy jövőre ki fogja ezt a feladatot ellátni, de ezt most el kell fogadni. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Belső ellenőrzési tervről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet. 
A terv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Bródy Sándor Megyei Könyvtár tájékoztatóját megkapta a 
képviselő-testület. Szerződést kell kötni, hogy ha továbbra is igénybe kívánjuk venni a 
szolgáltatást. Ez egy kétoldalú megállapodás, mert a kistérség megszűnik. Korábban a 
kistérségen keresztül igényeltük a normatívát. Az ellátás ugyan olyan formában marad. 
Beraxa Krisztina képviselő: A könyvtáros bérébe adnak támogatást? 
Tóth Andrásné polgármester: 500.000 Ft-ot adnak át, amit a könyvtári ellátásban arra 
fordítunk, amire akarunk. Tehát elkölthetjük személyi bérre, könyv beszerzésre, eszközökre, 
karbantartásra, stb. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ezen felül még mibe kerül a könyvtár fenntartása? 
Tóth Andrásné polgármester: A könyvtár fenntartása bérből és működésből áll. Az 
iskolában van jelenleg a könyvtár, mivel az állam átveszi az intézményt a tankerülettel majd 
szerződést kell kötni a további működésre, mert nincs gázóra és légköbméterben kell fizetni a 
fűtést. 
Beraxa Krisztina képviselő: Egy pedagógus dolgozóval nem lehet megoldani, hogy ez az 
önkormányzatnak ne kerüljön pénzbe? Esetleg kevesebb lenne akkor a nyitvatartási idő. 
Tóth Andrásné polgármester: A nyitvatartási idő nem lehet kevesebb, mert az e-
Magyarország pontot üzemeltetni kell heti 36 órában. A tankerülettel talán meg lehet egyezni 
abban, hogy az iskolakönyvtár egyben községi könyvtárként is működik. Egyezkedünk már a 
karbantartóval is, mert az iskolába nem kell 8 órás karbantartó, 4 órát fizetnek, a többit az 
önkormányzat fizeti. Felmértek már sok mindent, hogy fogják tudni majd működtetni az 
intézményt. Javaslom a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral a mozgókönyvtári ellátásra a 
szerződés megkötését. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Bródy Sándor Könyvtárral való megállapodásról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtári ellátás biztosítására 
szerződést kíván kötni a Bródy Sándor Eger Könyvtárral. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől kaptam 
levelet. Tájékoztatott, hogy felmentette az előző kapitányt, és Bognár József rendőr alezredes 
kinevezésére tesz javaslatot. Javaslom Bognár József rendőr alezredes kinevezésének 
elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Egri Rendőrkapitányság vezető kinevezéséről 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egri 
Rendőrkapitányság vezető kinevezését. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Volume Bt. Egercsehi, Egri út 25. sz. alatti vállalkozó 
felmondta az Egercsehi, Egri út 1. sz. alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyát 2012. november 
5-tel. A felmondó levél november 15-én érkezett. Javaslom november 15-el szűnjön meg a 
bérleti jogviszony, és új pályázatot írjunk ki az üzlethelyiség bérletére. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Üzlethelyiség bérbeadásáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egercsehi, Egri u. 1. sz. alatti 
üzlethelyiséget bérbeadás céljából meghirdeti. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Beraxa Krisztina képviselő: A másik üzlethelyiséggel mi a helyzet? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem mondták vissza, szerződéskötésnél tart már az ügy. A 
PEVIK Kft. keresett meg egy levéllel – ezt megkapta a képviselő-testület is - amelyben 
tulajdonrész felajánlási kérelmet terjeszt a képviselő-testület elé. Nyilván azt szeretnék, hogy 
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ezt a területet lefedjék, mert elég nagy a konkurencia. Az önkormányzatnak 2014-ig van 
szerződése a PEVIK Kft-vel. 
Puskás András képviselő: Majd akkor belépünk, hogy ha lejár a szerződésünk. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mi lenne az előny, ha belépünk? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mivel tulajdonos lesz az önkormányzat a Kft-ben, nem 
kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Mivel Kft. így a bevitt összegig felel a vagyonával. 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési eljárást a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás folytatja le. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ha egységesítik a hulladékszállítást, akkor mi ebben az üzlet? 
Tóth Andrásné polgármester: Ebből akarnak majd fejleszteni. Minél nagyobb a cég, annál 
jobban tud fejleszteni. 
Beraxa Krisztina képviselő: Nekem az osztatlan közös tulajdonnal van problémám. 
Tóth Andrásné polgármester: 2013-tól állami vagy önkormányzati többségi tulajdonnal 
rendelkező cégek végezhetik a szállítást. 
Ökrös Imre képviselő: Ha az önkormányzat tulajdonrészt vásárol 100.000 Ft-ért, akkor a 
nyereséget is szét kell osztani ilyen értékben. 
Tóth Andrásné polgármester: Most szándéknyilatkozatot kérnek. A konkrét ajánlatot majd 
később küldik, és akkor eldönthetjük, hogy akarjuk-e vagy sem. Javaslom a 
szándéknyilatkozat elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat üzletrész tulajdont 
kíván venni, és a tulajdon vásárlásról konkrét ajánlat birtokában dönt a képviselő-testület. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2012. (XI. 28.) 
önkormányzati határozata 
Szándéknyilatkozat PEVIK üzletrész vásárlásáról 
 
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 
Egercsehi Önkormányzata a PEVIK Kft-ben üzletrész tulajdont kíván szerezni. 
Az üzletrész tulajdon vásárlásról a képviselő-testület a konkrét ajánlat ismeretében a 2012. 
decemberi ülésén dönt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a PEVIK Kft-vel a szükséges tárgyalásokat folytassa le.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és az ülést 
berekeszti. 
 

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

Hajdu Erika 
jegyzőkönyvvezető 


