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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én 1400 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ 2013. évi költségvetés tárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és 
Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Egyéb ügyek - indítványok 
 
 
 
Határozat száma Tárgya: 
9./2013.(II.27.) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 
10./2013.(II.27.) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának 

módosítása 
11./2013.(II.27.) Egri Bródy Sándor Könyvtár 2012. évi könyvtári szolgáltatás 

teljesítéséről szóló beszámolója 
 
Rendeletek száma: Tárgya: 
4./2013.(II.27.) A települési képviselők juttatásairól 
5./2013.(II.27.) Egercsehi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 
 
Egercsehi, 2013. február 27. 
 
 
 
Tóth Andrásné      Dudás Róbert 
Polgármester       jegyzó 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én 1400 
órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
   Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 
 Ökrös Imre képviselő 
  
 
Távol van:   Beraxa Krisztina képviselő (igazolatlanul) 
  Puskás András képviselő (igazoltan) 
 
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 5 jelen van, így a testületi ülés 
határozatképes. Beraxa Krisztina és Puskás András képviselő távol vannak. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Gál István képviselőt és Ökrös Imre képviselőt megválasztani. Van 
más javaslat a hitelesítők személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Gál István és Ökrös Imre 
képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontra? Nincs, akkor szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
 
1. Napirendi pont: 
2013. évi költségvetés tárgyalása 
Tóth Andrásné polgármester: 2013. 02. 07-én I. fordulóban megtárgyaltuk a 2013. évi 
költségvetés tervezetét, az azóta eltelt 3 hét alatt változás nem történt. A társulás végleges 
költségvetésében még nem döntött amiatt, hogy jelenleg nem tudjuk a felvételre kerülő 
dolgozók bérét. Az alapvető feladatokat meg kell oldani. A költségvetés nem lehet mínuszos, 
0-ra kell zárni, ez nem fog lényeges változást okozni. Van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatosan? 
Ökrös Imre képviselő: A 2. és 3. mellékletben 103 mFt összeg szerepel, kérdésem, hogy, 
hogy jött ki ez az összeg, mert nekem ugyanez 132 mFt. 
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Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az Óvoda és a Hivatal összegét nem 
számoltam bele, mert az állami támogatásban is szerepel. Így akkor duplán lenne benne. 
Ökrös Imre képviselő: Így értem, akkor már jó. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés részét képezi az is, amiről jegyző úr elmondja 
észrevételét, miszerint 2012-ben nem állapították meg a képviselők tiszteletdíját, de 2013-ban 
megállapításra került. 
Dudás Róbert jegyző: 2012-ben a képviselők lemondtak a 2012. évi tiszteletdíjukról, a 
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet hatályon kívül lett helyezve. Így jelenleg nincs rá 
rendelet, új rendeletet kell ezzel kapcsolatosan hozni. A tervezetben szereplő összeg 38.650,-
Ft/hó. 
Tóth Andrásné polgármester: Sajnos, amit a jegyző asszony tett nem egyezik a 
jegyzőkönyvvel, mert az hangzott el, hogy 2012-ben mondanak le az egész éviről, nem 
véglegesen. A következő évekről a helyzetnek megfelelően döntenek a későbbiekben. De a 
rendeletet az előző jegyző hatályon kívül helyzete, ezzel túllépve a hatáskörét. 
A rendelet elkészült a költségvetési rendelet tervezetben foglaltaknak megfelelően, most ezt el 
kell fogadni, ahhoz, hogy a képviselők tiszteletdíjat állapíthassanak meg 2013. évre. 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. (1) Az önkormányzati 
képviselőket tiszteletdíj illeti meg. (2) A képviselők tiszteletdíja havi 38.650,-Ft. A tiszteletdíj 
megállapítását szabályzó rendeletet javaslom kiegészíteni azzal, hogy csak akkor vehessen fel 
képviselő tiszteletdíjat, ha részt vesz a munkában, a testületi üléseken. Hozzáteszem ez 
minden képviselőnek kötelessége és felelősen vállalja szavazatát, mert így sajnos az is 
felveszi, aki csak otthon ül. 
 
Dudás Róbert jegyző: Különbség van igazolt távollét, és igazolatlan távollét között. 
 
Ökrös Imre képviselő: Én kértem azt, hogy 2012-ben mondjunk le róla. De a mostani 
kérésem, arra vonatkozólag, hogy csak az kapja meg a tiszteletdíjat, aki rész vesz az ülésen, 
mivel nincs ki a képviselők létszáma, így ebben a döntést halasszuk későbbre, amikor teljes 
létszámban jelen leszünk. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem a Képviselők 
juttatásáról szóló rendelet megszavazását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 4./2013. (II.27.) rendeletét a települési képviselők juttatásáról. (1.sz. 
melléklet) 
 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Kormány rendelet 24. §-a rendelkezéseit figyelembe véve készült. A  2013. évi 
költségvetésben az 1. fordulóhoz képest változás nem merült fel, így szavazásra felteszem az 
előterjesztést, a költségvetési rendeletet mellékleteivel együtt 103.916 mFt kiadási és bevételi 
főösszeggel, aki egyetért, azt elfogadja, kérem szavazzon. 
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta Egercsehi Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5./2013 (II.27. ) rendeletét. (2. sz. melléklet) 
 
2. /Napirendi pont: 
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és Megállapodásának 
módosítása 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Közös hivatal Alapító Okiratát, valamint a Megállapodást 
átnéztük, és megállapítottuk a társközség Polgármestereivel, hogy módosítani kell, mert a 
Közös Önkormányzati Hivatalon belül nem Kirendeltségek fognak működni, hanem 
ügyfélszolgálatok. Ez az Alapító Okiratban jelenleg még így szerepel. 
 
Dudás Róbert jegyző: Javítottuk még az aljegyzőre vonatkozó bejegyzéseket is, mivel 
alkalmazása nem kötelező. A Kirendeltség név használata új bélyegző készítését is vonta 
volna maga után, így marad az ügyfélszolgálat. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Megállapodásban az ügyfélfogadási időt is egységesíteni 
kell mindegyik hivatalra vonatkozóan, vagy 8-16.30 óráig, vagy 7.30-16 óráig. Nem lehet 
eltérő, hiszen a köztisztviselői törvény is mindenkire egységesen vonatkozik. 
2000 fő alatt nem lehet hivatal, így a továbbiakban az SZMSZ és az Ügyrend szerint lesz a 
hivatal működési rendje. Egercsehiben a székhely hivatal, és innen járnak a köztisztviselők 
Szúcsra és Egerbocsra is.  
Aki az Egercsehi, Egerbocs és Szúcs Községek Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 84-86. §-aiban foglaltak alapján 2013. 
január 1. napjától kezdődően az önkormányzati és államigazgatási feladatok közös ellátására 
vonatkozó Alapító Okirat módosításával egyet ért kérem, szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását. 
 

9./ 2013. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2. A költségvetési szerv székhelye: 3341 Egercsehi, Egri u.8. 

A költségvetési szerv telephelyei: 3337 Egerbocs, Béke u.21. 
                                 3338 Szúcs, Kossuth L.u.34.” 

 
2. Az Alapító okirat 8-9. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„8. A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési rendje: A jegyzői 
álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével 
és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat polgármestere 
látja el. 
A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, a 
www.kozigallas.gov.hu web oldalon a Kttv-ben meghatározott módon kell közzétenni. 
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal székhelyének polgármestere, a 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján – a megállapodás 8. pontjában 
foglaltaknak megfelelően – nevezi ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
Az Egercsehi 542/1. hrsz-ú, 3341 Egercsehi, Egri u.8. sz. alatt fekvő Közös 
Önkormányzati Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan a benne lévő berendezésekkel, 
ingóságokkal együtt Egercsehi Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 
Az Egerbocsi 174. hrsz-ú, 3337 Egerbocs, Béke u. 21. sz. alatt fekvő ingatlan a benne 
lévő berendezésekkel, ingóságokkal együtt Egerbocs Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonban áll. 
A Szúcs 23. hrsz-ú, 3338 Szúcs, Kossuth L. u.34. sz. alatt fekvő ingatlan a benne lévő 
berendezésekkel, ingóságokkal együtt Szúcs Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában áll. 
A 9. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatalt 
térítésmentes használati jog illeti meg. 
2013. január 1-i hatállyal a Közös Önkormányzati Hivatal általi beszerzésekből 
származó vagyonnövekmény a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képezi, melyre 
nézve a rendelkezés jog a Közös Önkormányzati Hivatalt illeti meg.” 

 
3. Az Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 

 
 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom, hogy Szúcson is az ügyfélfogadási idő 8-16.30 
óráig legyen megállapítva. Kérdezem, van-e más javaslat? Amennyiben nincs, úgy felteszem 
szavazásra, aki a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást a 
határozati javaslatban foglaltakkal, valamint ezzel a módosítással elfogadja, kérem szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló Megállapodásának módosítását. 
 

10./ 2013. (II.27) Képviselő-testületi határozat 
 

 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. A Megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Egerbocs és Szúcs településeken az ügyfélfogadás az Egercsehi Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélszolgálatán történik az alábbiak szerint.  

a) Egerbocs Községi Önkormányzat hivatali helyiségében: 
 3337 Egerbocs, Béke út 21. sz. alatt, minden hétfő-szerda-csütörtök 8.00 – 16.30 óráig. 

b) Szúcs Községi Önkormányzat hivatali helyiségében:  
3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. sz. alatt,minden hétfő-kedd-csütörtök 8.00 – 16.00 óráig. 
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2. A Megállapodás 4.1. és 4.2 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„4.1 A szerződő Egercsehi Önkormányzatának képviselő-testülete, Egerbocs 
Önkormányzatának képviselő-testülete, Szúcs Önkormányzatának képviselő-testülete 
biztosítja az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó jegyző és valamennyi 
köztisztviselő személyi juttatásait és járulékok kiadásait, továbbá az Egercsehi székhelyen 
felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 
4.2 A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzata a központi költségvetés 
által biztosított állami támogatásból, valamint a szerződő Önkormányzatok 
lakosságarányos befizetéséből tevődik össze. 

- Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás fedezi a Közös 
Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi juttatások, járulékok, működési és 
fenntartási költségek) pénzmaradvány keletkezik, melyet a költségvetési beszámoló 
megtárgyalásakor a szerződő Önkormányzatok Képviselő-testületei minősített 
többséggel hagyják jóvá és rendelkeznek a felosztásról – legkésőbb minden év 
április 30. napjáig.  

- Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás NEM fedezi a 
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi juttatások, járulékok, működési és 
fenntartási költségek) a szerződő Önkormányzatok képviselő-testületei a Közös 
Önkormányzati Hivatal számlájára lakosságarányosan megfizetik.” 

 
3. A Megállapodás 7. pontjában a „kirendeltségre” megnevezés helyébe az 

„ügyfélszolgálatra” megnevezés lép. 
 
4. A Megállapodás 11-12. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„11. A jegyzőt akadályoztatása esetén az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti 
(továbbiakban: jegyző megbízottja), ellátja a jegyző által meghatározott 
feladatokat. 

12. Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 8 fő, az alábbiak szerint: 
a/ Jegyző 1 fő 
b/ Közös hivatali ügyintéző 7 fő” 

 
5. A Megállapodás 14-16. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője tekintetében a munkáltatói 
jogokat, a jegyző gyakorolja. A jegyző megbízottja ellátja a jegyző által meghatározott 
feladatokat, szükség szerint részt vesz Egercsehi, Egerbocs, Szúcs Önkormányzat 
Képviselő-testületeinek ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. 
15. A jegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén rész 
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról. 
16. A jegyző vagy megbízottja a szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott gyakorisággal, köteles Egerbocs és Szúcs községekben ügyfélfogadást 
tartani.” 
 

6. A Megállapodás 9. pontja hatályát veszti. 
 

7. A Megállapodás módosítása az azt utolsóként jóváhagyó Képviselő-testületi ülés 
napjával lép hatályba. 

Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: polgármester 
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Tóth Andrásné polgármester: A Képviselő-testület felkéri a Jegyző urat az új SZMSZ és az 
Ügyrend elkészítésére. Várhatóan mikorra készíti el Jegyző úr?  
Dudás Róbert jegyző: Március végére a testületi ülésre elkészül. 
 
Ökrös Imre képviselő: Új SZMSZ-t kell az Önkormányzatnak is készíteni, mert a 
jelenlegiben a 2006-os dátum, és a nevek szerepelnek. 
Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi Önkormányzat SZMSZ-ében még szerepel a 
körjegyzőség is, de a változások mindig aktualizálva lettek benne, csak nem került kiküldésre 
a testület részére. Mindenképpen újat kell készíteni, hiszen 2012. január 1-től nagyon sok 
változás van, előírás szerint 6 hónapon belül kellett elkészíteni. Lesz még új szabályzat is, 
amit el kell fogadni, de Jegyző úr ezeket folyamatosan átnézi és aktualizálja. 
Az önkormányzatnak több feladatot is el kell végeznie, sajnos a feladat alapú támogatást csak 
a kötelező feladatok ellátására fordíthatjuk, más bevétellel nem tervezhetünk. 
A lakosság már nem terhelhető több adó befizetésével, pl. eb, építmény. Örülünk, ha a 
jelenlegit ki tudják fizetni. 
Pl. itt a lomtalanítás, a PEVIK nem vállalja a lomtalanítást, hiába szerepel a javaslatban az évi 
egy alkalom, mert olyan sok a kintlévőség, hogy ezt nem tudják így biztosítani, csak a heti 1x 
szemétszállítás. Ha a fizetőkészség elindul, megoldják ezt az igényt is. 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Egyéb ügyek – indítványok 
Tóth Andrásné polgármester: Megkaptuk az egri Bródy Sándor Könyvtár 2012. évi 
könyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolót (felolvassa az iratot teljes 
terjedelmében) 
Az iskola épületében működő könyvtárba lett áthelyezve a volt könyvtárból a telefon, az 
eMagyrország végpont is ott fog működni, jó lenne, ha áthelyezését helyben tudnánk 
megoldani, mert amennyiben Budapestről jönnek le több mint 100eFt-ba kerülne. A 
szolgáltatást természetesen biztosítjuk az iskola részére is. 
Van-e észrevétel, hozzászólás?  
Amennyiben nincs, kérem, a könyvtári beszámoló elfogadását. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

11/ 2013. (II.27) Képviselő-testületi határozat 
 

 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az egri Bródy Sándor 
Könyvtár 2012. évi könyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolót. ( 3.sz. melléklet) 
 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Van-e még egyéb ügy a Képviselők részéről? 
Ökrös Imre képviselő: Az orvosnál megoldódott a két fő asszisztens foglalkoztatása, 
azonban a vérvételnél nagyon sokan voltak. Ezt a lakosok szóvá tették, mert volt a várakozók 
között cukorbeteg is, akinek előírás szerint kellett volna étkeznie, de a várakozás miatt ez 
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elmaradt. Az előző asszisztensnő reggel 7 órától kezdte a vérvételt és nem volt ilyen sok a 
várakozási idő. 
Telefon: mi történt a hivatali mobil ügyében? 
Az önkormányzat gazdasági helyzetére hivatkozva rendezzük le ezt mielőbb. 
Dudás Róbert jegyző: Utána néztem, a mobil telefonra a szerződést 2012. 04.17 -én kötötte 
Barcsainé Dr. Érsek Rita jegyző asszony. A szerződés 2 évre szól, így amennyiben 
megszüntetnénk, nagyon magas kötbért kellene fizetni érte. Ezért úgy döntöttünk, használjuk. 
 
Grósz Ilona alpolgármester: A vérvétellel kapcsolatosan megjegyezném, az új dolgozók 
nem tudják még a felmerülő problémákat, de módosítani fognak rajta, pl. hogy a 
cukorbetegeknek is jó legyen. 
Ökrös Imre képviselő: Értem én, de a képviselőknek panaszkodnak mindenhol. 
Tóth Andrásné polgármester: Az asszisztensek újak, bejáró mindkettő. Az előzőek 
elmentek új helyre dolgozni. A pályázók közül meg kellett találnunk a megfelelő embert. A 
mostaniaknak van gyakorlatuk is. Sajnos ennyi pénzért, amit közalkalmazottként tudunk 
fizetni nagyon nehezen találtunk szakembert. Doktor Úr szakmailag nézte a jelentkezőket, de 
nehéz találni, ezért kellene megbecsülni őket. Jóindulatú emberek mindketten és szakmailag is 
elhivatottak, reméljük, hogy maradnak. Mivel újak, bele kell rázódni nekik is. 
Ökrös Imre képviselő: Én csak továbbítottam a kérést. 
Gál István képviselő: A Csákány úton egyik lakos arról érdeklődött, hogy bővíteni szeretné a 
lakóházához tartozó kert részét az erdő felé, hogyan oldhatja meg, hová fordulhat? Birkákat 
szeretne tartani, ezért bővítené meg a területet. A szomszéd megengedi neki. Esetleg bérleti 
díjat fizetne érte. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzati terület, jegyző úr tud a lehetőségekre 
válaszolni. A többiek annyit foglaltak el amennyit akartak. De amennyiben rendben tartja, 
használja. 
Dudás Róbert jegyző: Kérelmet kell írnia a hivatal felé. 
Tóth Andrásné polgármester: Állattartási rendeletünk nincs, mivel azt 2012-ben hatályon 
kívül kellett helyezni. Jogszabály szerint kell eljárni és megnézni, hogyan tarthat állatokat. 
Gál István képviselő: Kutya ügyben kérdezem, volt-e a sintér? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, egy kutyát elvittek. 
Gál István képviselő: Én tudtam volna másikat is, az betegnek is látszik. De sajnos, ha 
portán belül tartózkodik, nem viszik el. 
Tóth Andrásné polgármester: Beszéltem az Állatmenhellyel és a Városgondozással is 
telefonon, ha be tudják fogni zárt helyre a lakosok, el tudják vinni. Mert általános tapasztalat, 
hogy mire kijönnek, a kutyák eltűnnek. 
Gál István képviselő: Ez a kutya ott fekszik egy ládában, vagy a híd alatt. Megmutatom, ha 
kijönnek, hogy hol van. 
Tóth Andrásné polgármester: Be kell fogni, ne potyára hívjuk ki őket. Sajnos láthatóan ez 
nekünk sokba fog kerülni, mert a kötelező chip miatt kidobják őket az utcára. 
Gál István képviselő: Csak az a baj, hogy sajnálják, ezért megetetik őket, és így odaszoknak. 
Ökrös Imre képviselő: Régen követhetőbb volt, mert összeíráskor tudták kinél hány kutya 
van. De most nem tudjuk. 
Gál István képviselő: Jegyző úrnak szeretném jelezni, hogy a faluban a kastélynál 3-4 kutya 
van, és el vannak mindig engedve, kerítés az ingatlan körül nincs. Fel kellene szólítani őket, 
mert akik a temetőbe mennek, megtámadja őket. Félnek tőlük az emberek. 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenképpen zárt helyen kellene tartani őket, vagy 
megkötve, vagy kennelben. 
Dudás Róbert jegyző: Van-e tulajdonosa a kutyáknak? Elvették a szabálysértési ügyek 
intézését, így csak jelezni lehet a Járási Hivatal felé a gondot. 
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Tóth Andrásné polgármester: Van tulajdonosa a kutyáknak. Felszólításra van lehetőségünk.  
Ficzere Gábor képviselő: Már szóltak nekik, de eredménytelenül. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, a testületi ülést 
bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 
 Gál István Ökrös Imre 
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
 


