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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én
1000 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:
110/2012. (XII. 12.) Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről
111/2012. (XII. 12.) Adósságkonszolidációról

Rendeletek száma és tárgya:
12/2012. (XII. 12.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról, valamint a települési szilárd
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
13/2012. (XII. 12.) Az állattartás szabályairól szóló 4/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Napirendi pontok:
1./ Köznevelési intézmények átadásáról-átvételéről megállapodás tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én
1000 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Távol van: Beraxa Krisztina képviselő
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott
képviselőből 6 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Ficzere Gábor és Puskás András képviselőket megválasztani. Van más javaslat a
hitelesítők személyére?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficzere Gábor és Puskás András képviselőket.
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom
tárgyalni, azzal a változtatással, hogy 2. napirendi pontként javaslom tárgyalni a 2013. évi
hulladékszállítási
díj
javaslatot,
3.
napirendi
pontként
az
önkormányzati
adósságkonszolidációt, 4. napirendi pontként pedig zárt ülés keretében a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására kerülne sor. Van más javaslat a napirendi
pontokra?
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.
1. napirendi pont
Tóth Andrásné polgármester: A köznevelési intézmények állami átadásával összefüggő
megállapodás megtárgyalása az első napirendi pont. A megállapodás aláírója a mikrotérségi
társulás nevében a polgármester a Klébersberg Intézményfenntartó Központ részéről pedig
Ballagó Zoltán tankerületi felügyelő. Az Intézményfenntartó Központ átveszi a
pedagógusokat, a takarítókat, és az intézmény működtetését. Fűtőt, karbantartót nem vesz át,
2013. január 15-ig egy külön megállapodást kell majd kötni arra vonatkozóan, hogy a
feladatellátáshoz szükséges óraszámban fizetik a bérüket. Tehát 8 órában nincs rájuk szükség,
de vásárolt szolgáltatás keretében beszállnak a bérbe. Mivel jelenleg az iskolában működik a
könyvtár annak a költségét légköbméter nagyságban kell befizetni. Ha javul az önkormányzat
pénzügyi helyzete, akkor talán vissza lehet vinni a művelődési házba, de ha nem kell érte
nagyon sokat fizetni, akkor lehet, hogy marad. Ez majd a jövőben eldől. A megállapodásban
szerepel Szúcs és Hevesaranyos is, mivel Egercsehiben volt a mikrotársulás központja, így a
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, a létszámot is ennek megfelelően kell átadni.
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Átadásra kerül Egercsehiből 14 pedagógus, 2 takarító, Hevesaranyosról 6 pedagógus 1
takarító és van még egy betöltetlen álláshely, amely Kátainé Bodó Zsuzsanna halála után nem
került betöltésre. Megbízási jogviszonnyal 4 fő óraadó van alkalmazva. A megállapodáshoz
15 melléklet tartozik, 9 példányban kellett elkészíteni, és 2012. december 31-ig az átadásátvételre sort kell keríteni, leltározni kell.
Gál István képviselő: 2013. január 1-től átveszik az intézményt. A közüzemi tartozásokat is
átveszik?
Tóth Andrásné polgármester: Az adósságállományról szóló megállapodást is csatolni kell a
megállapodáshoz. A gáztartozás a legtöbb, mert a működéshez szükséges számlákat más
feladatellátás terhére is kifizeti az önkormányzat. Inkább mást nem fizetünk. A héten lesz meg
talán az ÖNHIKI elbírálása, még nem tudjuk, hogy mennyi támogatást fogunk kapni. Az
elbírálásnál a kistérségek felé fennálló tartozás élvez prioritást, utána jön a közüzemi tartozás.
Szeptemberben adtuk be a kérelmünket, amelyben 19,7 millió Ft-ot kértünk. A gáztartozás
részletébe befizettünk 500.000 Ft-ot és 681.000 Ft-ot. Többet nem fizetünk, mert a tartozás
összegét bekalkuláltuk a megállapodásba, december 1-től pedig kikapcsolási moratórium van.
A jubileumi jutalmakat is lejelentettük, reméljük azok kifizetését is átveszik. Tegnapi nap
folyamán fogata el az országgyűlés az állami költségvetést, jelenleg még nem tudjuk a
számokat, amivel majd számolni kell. Ami biztos az, hogy a gépjárműadó 60 %-át, az SZJA 8
%-át elviszi az állam, és talán 3 %-ot valamilyen formában visszaosztanak. De konkrétumot
még nem tudunk. A megállapodás része egy teljességi nyilatkozat a polgármester részéről,
amelyben tanúsítja, hogy minden dokumentumot átad, és azok valóságtartalmáért felel.
Javaslom a megállapodás elfogadását. Javaslom a polgármester felhatalmazását a
megállapodás aláírására.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 6 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata
Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről

110/2012.

(XII.

12.)

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal Budapest kötendő a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK Kft. megküldte a 2013. évi hulladékszállítási
szolgáltatási díjjavaslatát. Az önkormányzatnak a Kft-vel 2014. szeptemberéig van
szerződése. A jövő évtől a lerakóknak hulladék-elhelyezési járulékot kell fizetni, amit
ráterhelnek a szállítási díjra, így 20.911 Ft/év/kuka lesz a szállítás költsége.
Ökrös Imre képviselő: A szállítás költsége heti bontásban is fel van tüntetve. Sokan nem
tesznek ki minden héten kukát. Ha figyelnék azt, hogy ki mikor teszi ki a kukát, és csak a
tényleges szállításért kellene fizetni, akkor lényegesen kevesebb lenne a lakosság terhe.
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Puskás András képviselő: Lehet, hogy más szolgáltató drágább lenne, de ha lenne
kedvezőbb szállítási mód, pl. kétheti, havi, akkor összességében a lakosoknak olcsóbb lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Fél év a felmondási idő, és utána közbeszerzési eljárás
keretében kell kiválasztani az új szolgáltatót. Tagja vagyok a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ha közbeszerzésre kerül a sor, akkor ők folytatják le. Meg
kell majd nézni, hogy mik a lehetőségeink. Javaslom a PEVIK Kft. által megküldött 2013. évi
hulladékszállítási díj elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról, valamint a települési szilárd hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a
hulladékgazdálkodásról,
valamint a települési szilárd hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatok adósságrendezésére vonatkozóan
konszolidációs eljárásról kell a képviselő-testületnek határozatot hoznia, amelyben
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Nyilatkozni kell többek között
arról, hogy az önkormányzat adósságrendezés alatt nem áll, az adósságkonszolidációban való
részvételt elfogadja, a Ptk. 286. § szerinti hozzájárulás elfogadásáról, a banktitkok
önkormányzatra vonatkozó adatainak kezeléséről, a bankbetéttel rendelkezésről, ez utóbbi a
kötvényt kibocsátó önkormányzatokra vonatkozik. December 14-ig kell megküldeni ezt a
pénzintézetnek, amely tartalmazza a folyószámla és a fejlesztési hitel összegét, annak
járulékait, kamatait. December 17-én kell a szerződéseket a konkrét összegekkel aláírni.
Számításaink szerint jelenleg 24,5 millió Ft az az összeg, amit ki kellene fizetni. A lakásokról
a jelzálogjogok ezzel együtt törlődnek. Javaslom az önkormányzatra vonatkozó
konszolidációs eljárás elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Községi Önkormányzat
önkormányzati határozata
Adósságkonszolidációról

Képviselő-testületének

111/2012.

(XII.

12.)

1. Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
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2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét,
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz
kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az
állam által megjelölt számlára utalja.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Változott az állattartási rendre vonatkozó jogszabály. Ez
alapján az 1997. évi állattartási törvényben meghatározottakat az önkormányzat rendeletben
nem szabályozhatja, ezért az állattartási rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Javaslom az
állattartási rendelet hatályon kívül helyezését.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (XII. 12.)
önkormányzati rendelete
Az állattartás szabályairól szóló 4/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az állattartás szabályairól
szóló 4/2007. (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: Vásárhelyi György kapott értesítést arról, hogy az
önkormányzat 2013. január 1-től főzőkonyhát fog üzemeltetni. Ennek ellenére ismét írt egy
levelet, hogy nem kapott értesítést. Az üzemeltetést vállaló vállalkozó már megkapta a
működési engedélyt a konyhára, és átveszi az élelmezésvezetőt. A közétkeztetés biztosítása az
önkormányzat kötelező feladata marad, azért döntöttünk a konyha kiadása mellett, hogy
kevesebbe kerüljön az önkormányzatnak. Vásárhelyi György levelében kéri, hogy a

6
képviselő-testület tárgyalja újra a konyha üzemeltetését, és hívjuk össze az érdekelt
vállalkozókat. Mivel az önkormányzat már döntött erről a kérdésről, újratárgyalást akkor
javaslok, hogy ha valamilyen probléma merül fel a jövőben. Reméljük nem lesz semmi gond.
Én személyesen is beszéltem Vásárhelyi Györggyel, akkor tájékoztattam a képviselő-testület
döntéséről, de írásban ismét tájékoztatom. Most december 12-e van, ha átveszi a konyhát,
időbe kerül, mire működési engedélyt kap, és felszereli a konyhát. Addig viszont ő is
Felsőtárkányban fog főzni. Azzal ugyan ott vagyunk, mint most. Jelenleg 200 főre
engedélyezték a konyha működését, és vannak előírások, amiket pótolni kell a vállalkozónak.
Javaslom Vásárhelyi György levelének tudomásul vételét, de az önkormányzat nem kívánja
újratárgyalni a főzőkonyha üzemeltetését.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyetért a
javaslattal
Tóth Andrásné polgármester: Zárt ülést rendelek el.
Kmf.

Tóth Andrásné
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző

Ficzere Gábor
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Puskás András
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyv vezető

