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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 1000 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás 
    Előterjesztő: Tóth Andrásné polgármester 
 
2./ 2013. évi költségvetés tervezete 
    Előterjesztő: Tóth Andrásné polgármester 
 
3./ 2013. évi Munkaterv 
    Előterjesztő: Tóth Andrásné polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek - indítványok 
 
 
 
Határozat száma Tárgya 
1/2013. (II. 07.) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
2/2013. (II. 07.) Tóth Andrásné polgármester illetménye 
3/2013 (II. 07.) Tóth Andrásné polgármester jubileumi jutalma 
4/2013. (II. 07.)  Grósz Ilona alpolgármester tiszteletdíja 
5/2013. (II. 07.)  Fogászati rendelő hiányzó eszközeinek pótlása 
6/2013. (II. 07.) Költségvetési rendelet tervezetről 
7/2013. (II. 07.) Dr. Holló István könyvvizsgáló megbízási szerződése 2013. április 30. 

napjáig történő meghosszabbítása 
8/2013. (II. 07.) Az Önkormányzat 2013. évi munkaterve 

 
Rendelet száma Tárgya 
1/2013 (II.09.) a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról 
2/2013. (II. 09.) az Önkormányzat vagyonáról 
3/2013. (II. 09.) 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 módosítása 

 
 
 
Egercsehi, 2013. február 07. 
 
 
 

Tóth Andrásné Dudás Róbert 
  polgármester jegyző 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 1000 
órakor tartott 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: Dudás Róbert jegyző 
         Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt és Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót. 
Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, így a testületi ülés 
határozatképes. Beraxa Krisztina képviselő betegség miatt távol van. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Puskás András képviselőt 
megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőknek Grósz Ilona és Puskás András 
képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni, a 4. ponthoz javaslom a Vagyonrendelet, és a hulladékszállítási díj ügyét is 
megtárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontra? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a napirendi pontot. 
 
 
1. Napirendi pont: 
2013. évi átmeneti gazdálkodás  
 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselők megkapták a 2013 évi átmeneti gazdálkodás 
anyagát. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta.  
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság elnökeként javaslom elfogadni. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban a 
képviselő-testületnek? Amennyiben nincs, javaslom az előterjesztés elfogadását. 
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az 1/2013. (II. 09.) rendeletét a 2013. évi átmeneti 
gazdálkodásról (1. melléklet). 
 
 
2. Napirendi pont: 
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés tervezete 
 
Tóth Andrásné polgármester: A 2013. évi költségvetés tervezetéből hiányzik a 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése, szeretnénk, ha nullszaldós lenne, ténylegesen lefedné 
a kiadásokat. Előzőekben megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is a 2013. évi költségvetés 
tervezetét. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeit tegye 
is meg. 
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk kedden a Pénzügyi Bizottság ülésén a költségvetés 
tervezetet, az alábbiakat javasoljuk a képviselő-testület felé. A jegyző nyelvpótléka, melynek 
összege 139.140,-Ft, kimaradt a tervezetből. A további javaslatokat írásban előterjesztettük. 
A Pénzügyi Bizottság a 2013. évi költségvetést elfogadásra javasolja. 
Tóth Andrásné polgármester: A Magyar Államkincstár a köztisztviselők létszámát 8 főben 
határozta meg, amelyből 2 fő részére alapilletmény került betervezésre, ezek a munkakörök 
most kerülnek pályáztatásra. A költségvetés ezek alapján még változhat. 
Dudás Róbert jegyző: Az intézmények telefon költségét is csökkenteni lehet majd 
tarifacsomagváltás során, a Fogorvosi rendelőben a telefon szüneteltetésre kerül. 
Tóth Andrásné polgármester: Az elhangzottakra van-e kérdés, észrevétel? A közös hivatal 
2013. 01.01-én még nem volt a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetve, így a bevételi rész 
4 hónapra a 3 településnél szerepel, a 8 hónapra pedig majd Egercsehi, mint székhely kapja 
meg. Egerbocson és Szúcson ügyfélfogadás lesz csak. 
Amennyiben nincs észrevétel, javaslom a Képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013.évi költségvetés tervezetének elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 
 

1/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Egercsehi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, mely beépül az Önkormányzat 
költségvetésébe (2. melléklet). 

Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: jegyző 

 
3. Napirendi pont: 
Egercsehi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezete 
 
Gál István képviselő: Ilyen még nem volt az előzőekben, hogy olyan költségvetést kellett 
készíteni, aminek a vége nullás. 
Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyos Gyermekjóléti Szolgáltató Központ nem küldte 
meg a költségvetését, így nem tudjuk a várható kiadási és bevételi oldal hogyan alakul. 
Egercsehi költségvetését a testület eldöntheti, hogy így elfogadja-e? A Pénzügyi Bizottság ezt 
is megtárgyalta. A Pénzügyi Bizottság javaslata írásban kiosztásra került a képviselők részére. 
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Ökrös Imre képviselő: Miért van ennyi különbség az óvodai és az iskolai étkeztetési költség 
között? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert az óvodai étkeztetés napi háromszori étkezésre, míg az 
iskola egy étkezésre (ebéd) vonatkozik. Mi a Pénzügyi Bizottság javaslata? 
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetés 
tervezetét megtárgyalta. A költségvetés tervezet módosításai kiosztásra kerültek, a 
módosításokkal elfogadásra javasoljuk a költségvetést. 
Tóth Andrásné polgármester: A Könyvtárra megjött a normatíva. 
Dudás Róbert jegyző: A költségvetésnek mindenképpen nullásnak kell kijönni, mert 
működési hiány nem tervezhető. 
A költségvetést csökkenteni lehet az intézmények telefondíjának módosításával, valamint az 
internet költségeinek felülvizsgálatával. A Fogorvosi rendelőben a telefon szüneteltetésre 
kerül. 
Tóth Andrásné polgármester: Kimaradt az óvodánál 1 fő jubileumi jutalma 2012-ben, az 
iskola feladata lett volna időben jelezni, ami nem történt meg. Amennyiben jogosult rá, ki kell 
fizetni. 
A polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját határozatban kötelesek a 
képviselők elfogadni. A képviselők tiszteletdíját rendeletben határozzák meg. Dönteni kell a 
polgármester béréről. A költségtérítésről lemondok, mert nem látom anyagi biztosítását, ezt 
már 3 éve nem veszem igénybe. 2006 óta a bérem 386.500,-Ft, 2013 évben 386.500,-Ft, tehát 
nem változott az évek alatt. Kérdezem a testületet egyetért-e az előterjesztéssel? 
 
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadja. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdezem a testületet, aki a 386.500.- Ft/hó illetménnyel 
egyetért, az kérem szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

2/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tóth Andrásné 
polgármester illetményét nem módosítja, az 2013. évben is bruttó 386.500- Ft/hó, a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 
Ökrös Imre képviselő: A költségtérítés később elszámolható lehetne-e? 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetést nem terhelem később sem a 
költségtérítésemmel, viszont 2012-ben járt volna részemre a 40 éves jubileumi jutalom, amit 
idén beterveztünk a költségvetésbe, mivel hivatalosan jár, így most nem mondok le róla. 
Kérem a Képviselő-testületet, szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
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3/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tóth Andrásné polgármester 
2012. évben fel nem vett 40 éves jubileumi jutalmának a 2013. évi költségvetésben történő 
megtervezését és kifizetését. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja 1,6 szorzóval (ami 2010. 
évben is ennyi volt) 61.800,-Ft/hó volt. A költségvetésben beterveztük, a 2012 éviről 
lemondott, az idei évben a tiszteletdíja 61.800.- Ft/hó. 
Grósz Ilona alpolgármester: Idén nem mondok le róla. 
Tóth Andrásné polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíja 2013-ban 61.800.- Ft/hó, aki 
ezzel egyet ért kérem, szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el. 
 

4/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Grósz Ilona 
társadalmi megbízatású alpolgármester 61.800,- Ft/hó összegű tiszteletdíjáról 2013.évben nem 
mond le. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselők tiszteletdíja a költségvetésben meghatározott 1-
es szorzóval 38.650,-Ft. Ki mond le róla? (Nincs jelentkező.) 2013 évben 38.650,-Ft került a 
költségvetésbe betervezésre, ezt rendeletben kell elfogadni. A következő testületi ülésen kerül 
elfogadásra. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetésnek nullásnak kell lennie. A kapott 
támogatásokból a rendezetlen számlák kerültek kifizetésre. A folyószámla és a fejlesztési 
hitelt az állam átvállalta az önkormányzatok konszolidációja keretében. A 2001, 2006, 2010 
évben bejegyzett jelzálogjogot törlik az önkormányzat ingatlanairól. Azt mondták feladat 
alapú támogatást kapunk, de ez a kiadások egy részét nem fedezi, viszont a kötelező 
feladatokat meg kell oldani. Civil szervezetek, vállalkozók és lakossági támogatásokból 
tudtuk megtartani az elmúlt években a Falunapot, rendezvényekre most sincs betervezve 
összeg. A Start munkában a patakmeder felújítására, a kultúrház festésére kaptunk 
lehetőséget, viszont az állag megóvására pályázni szeretnénk, ilyen pályázat viszont még nem 
került kiírásra. A Petőfi út kátyúzására vállalkozóval már beszéltem, megnézi mennyibe 
kerülne, hoz költségvetést. 
A Fogászati rendelőben Dr. Molnár Györgyi fogorvosnővel együtt néztük át az eltűnt gépek 
listáját leltárral egyeztetve, mik hiányoznak, pl. az amalgántömő ami 120eFt-ba került, alsó 
fogók, mind hiányzik, tükör – rozsdás és a fóliahegesztő is hiányzik. Máskor átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet kell szakemberrel készíttetni. Ez sokba kerül, megpróbáljuk pótolni, hogy itt 
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helyben legyen lehetőség a rendelésre. Készletbeszerzésre javaslom a kifizetést ebben az 
évben betervezni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mennyi időbe telik, hogy itt legyen helyben a rendelés? Esetleg 
lehetne bérelni a hiányzó eszközöket? 
Tóth Andrásné polgármester: A kiértesítések kimentek a lakosok felé a rendelésről. A 
hasonló beszerzések alól Szúcs általában kihúzza magát, de a szolgáltatást itt veszi igénybe, a 
pénzügyi rész mindig Egercsehiben csapódik le. Jó lenne, ha segítenének, mert pl. a fogó db-
ja 15-20eFt. 1-1 hónapban a bejövő pénzekből pótolhatnánk, hogy tavasszal már itt lehessen a 
rendelés. 
Ökrös Imre képviselő: Esetleg katalógusból rendelhetnénk, ott van rajta cikkszám, azon 
később beazonosítható lenne a leltárba. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a beszerzést a doktornőre bíznánk, ő tudja hol olcsóbb, 
hol van rá kedvezmény. 
Van-e észrevétel? Amennyiben nincs, a hiányzó készletek beszerzését a lehetőségekhez 
mérten mielőbb pótoljuk a minimum feltételeknek megfelelően. Kérem, aki ezzel egyet ért 
szavazzon. 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot fogadta el. 
 

5/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fogászati rendelőből 
hiányzó eszközök pótlását. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Gál István képviselő: 15 éve részt veszek a költségvetés elfogadásában, de ilyen még nem 
volt, hogy a vége nullás legyen. Év közben módosulhat, de fejlesztésre nem sok van. A Petőfi 
Sándor út, de a többi útjainknál is halaszthatatlan a kátyúzás.  
Hallottam, hogy kérdezik, hová lesz a kommunális adó? Pl. ha 300 ember befizeti, a 
közvilágításra pont elég. Azt is mondhatjuk, hogy elvitték a gépjárműadó 60%-át. A 
munkálatokra pénz kellene, de hátha kapunk valahonnan. 
Tóth Andrásné polgármester: A Konyha bérbeadása nagy terhet vett le a vállunkról. A 
költségvetésben nagy segítség, hogy január 3-án készen állt arra, hogy biztosítsa a 
közétkeztetést. Nagyon örülünk,hogy bele mert vágni az előírásokat figyelembe véve. A külső 
homlokzat nagyon rossz állapotban van, amit szintén segít rendbe hozni. 
Jól főznek, ízletesen és sok új igénylő van az étkezésre, örülünk neki.  
Továbbra is van lehetőség a működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázni, mivel 
tartalék előirányzat van Magyarország éves költségvetésében. Ha gond van, ide fordulhat az 
önkormányzat. Szűkösen gazdálkodunk. Az asszisztensek munkahelyet váltottak, így 
pályáztattunk, 2 főt sikerült felvennünk. Doktor úr szakmailag eldönti, megfelelnek-e. 
Grósz Ilona alpolgármester: A közvilágításon is lehetne megtakarítani, ha nyáron rövidebb 
ideig lenne felkapcsolva. 
Tóth Andrásné polgármester: Az ÉMÁSZ-t kérdeztem, mennyibe kerülne, ha ősztől-
tavaszig 1-1 órával kevesebbet égne, de a beállítása több 100eFt-ba kerülne. 
 
Gál István képviselő: Az iskolában a tornaterem használat 2000,-Ft óránként. 
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Tóth Andrásné polgármester: Ha az önkormányzat bevételt akar teremteni, a lakosok rossz 
néven veszik. Az önkormányzat az iskolát ingyen veheti igénybe. 
Ha nincs a költségvetésben más módosítás, csak Hevesaranyos, február utolsó testületi ülésén 
a kiegészítéssel elfogadhatjuk. 
Kérem a testületet, aki ezzel egyetért, szavazzon  
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 
 

6/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete további tervező munka alapjául 
elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezetét, azzal hogy a költségvetési 
rendelet-tervezetét a 2013. február 27. napjára tervezett ülésén tárgyalja meg 
 

Határidő: 2013. február 27. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom, hogy Dr. Holló István könyvvizsgáló úr megbízási 
szerződését 2013. április 30-ig hosszabbítsuk meg. A 2012 évi zárszámadást még neki kell 
auditálnia.  
Kérem a Képviselő-testületet szavazzon. 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 
 

7/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Dr. Holló István 
könyvvizsgáló megbízási szerződése 2013. április 30. napjáig meghosszabbításra kerüljön. 
 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
3. Napirendi pont 
2013. évi Munkaterv 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kimaradt a Munkatervből a közmeghallgatás. Mikorra tegyük 
az időpontját? Javaslom, hogy március hónapra, addigra mindenről tudunk tájékoztatást adni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Kezdete legyen 16, 17 óra, hogy aki később jön haza, az is 
eljöhessen. 
Ficzere Gábor képviselő: 03.27-én, 14-16 óra 
Tóth Andrásné polgármester: Áprilisban a költségvetés módosítása lesz. Legyen egy külön 
napon. A március 27-i testületi ülésen döntsünk.  
Kérem a Képviselő-testületet szavazzon. 
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8/2013 (II. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi 
Munkatervét. (3. melléklet) 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
4. Napirendi pont: 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kiosztottuk a Közös Önkormányzat egységes szerkezetű 
vagyonáról szóló rendeletét az előző értékek már elavultak voltak, a Képviselő-testület jogait 
hagytuk benne túlnyomóan. 
Dudás Róbert jegyző: Ismerteti a KIM által kiadott utasítást az Önkormányzat egységes 
szerkezetű vagyonáról  
Gál István képviselő: Kérdésem a rendelet 1 §-hoz kapcsolódóan, 2millióFt, a tárgyalás 
mikor nyilvános és mikor zárt? 
Dudás Róbert jegyző: Ha az önkormányzat érdekeit sérti akkor zárt, ellenkező esetben nyílt. 
Tóth Andrásné polgármester: Értékhatártól függ, hogy, a hírlapban közzé kell-e tenni, az 
átruházást, az ingyenes átadást minimálisra vettük, így a testület dönti el, hogy odaadjuk-e 
vagy nem. Amennyiben az értéke 0, a polgármester dönthet, de bejelentési kötelezettsége van. 
Gál István képviselő: A megállapított összegtől el lehet-e térni? 
Tóth Andrásné polgármester: A könyv szerinti összeget lehet venni, pl. a teke pálya 
esetében a könyv szerint magasabb az értéke, mint amit a székértő megállapított. Meg kellene 
nézni a selejtezési-értékvesztési lehetőségeket is, az ingóságokra, eszközökre a testület 
jóváhagyásával. Így a valóságot tükrözné a nyilvántartás. 
Kérem a szavazzák meg az Önkormányzat egységes szerkezetű vagyonáról szóló rendeletet. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és. 
ellenszavazat nélkül elfogadta a 2/2013. (II. 09. )rendeletet az Önkormányzat vagyonáról.  
(4. melléklet) 
  
Tóth Andrásné polgármester: Felolvassa a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya által küldött törvényességi felhívás a helyi környezetvédelem és 
hulladékgazdálkodásról szóló rendeletről, miszerint a szemétszállítási díj megállapítását a 
miniszter hatáskörébe utalták. 2012.12.31-i állapothoz mérten az emelés 4,2 % nál magasabb 
nem lehet.  
E miatt a 13/2005.(X.11.) önkormányzati rendelet 1.sz. Mellékletét hatályon kívül kell 
helyezni. 
Kérem, aki ezzel egyetért szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a 3/2013. (II. 09.) rendeletet 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. (5. melléklet) 
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Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Dombiné Barta 
Ágnes Egercsehi Óvoda vezetőjével szemben indult Hatósági ellenőrzés ügyében a 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályától megkaptuk a Végzést. (Polgármester Asszony 
felolvassa) Megállapítást nyert, hogy az intézmény nem sértette a jogszabályokat az ügyben, 
így az eljárást megszüntették. Ezután is törekszünk a jogszabályok betartására. 
Adósságrendezés levelezésünkkel kapcsolatosan miszerint a Képviselő-testülettel együtt 
hozott döntés alapján nem kívánunk adósságrendezési eljárást indítani. Jegyző asszony - 
külön kérésemre – sem tett ez ügyben lépéseket, így saját magam ellenkérelmet írtam, amihez 
11 db mellékletet is csatoltam, miszerint a hiányzó összeget kifizettük az állam által, így 
kértem az eljárás elutasítását. Várom a választ. 
Ökrös Imre képviselő: Javaslom, hogy a sírhely megváltás ügyében jelentessünk meg cikket, 
újságban, és a helyi TV-ben. 
Gál István képviselő: Szerintem újságból többen értesülnének róla. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak az érintett hozzátartozókat kellene értesíteni. 
Ökrös Imre képviselő: Nem tudjuk a címeket. 
Ficzere Gábor képviselő: A folyamata a következő, Értesítés – Felszólítás – Szankció. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnak, amennyiben a hozzátartozó nem 
reagál, ki kell jelölni egy helyet a síremlék elhelyezésére, és a sírhely más részére ismét 
megváltható. 
Gál István képviselő: A 25 év honnan számít? 
Ficzere Gábor képviselő: Az utolsó temetés dátumától, a lényeg hogy rendezett legyen. 
Gál István képviselő: Kutya. Többen szóltak, hogy a faluban 5-6 kóbor kutya van. Mi a 
megoldás? 
Buszmegálló – a középső buszmegálló annyira rossz állapotban van, hogy a közlekedő 
autóbusz nem tud beállni a kijelölt helyre az óriási kátyúk miatt – egyik buszvezető jelezte. 
Dudás Róbert jegyző: a kóbor kutyákról való gondoskodás az önkormányzatnak kötelező. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben bezárható az eb, a Városgondozás értesítésével 
a sintérek elviszik, vagy dr. Kovács Mihály állatorvos úr elaltatja.  
Amennyiben több hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 
 Grósz Ilona Puskás András 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető 

 


