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                                                              JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én 1400 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban 
 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
 
 
Határozat száma Tárgya: 
12./2013.(III.27.) A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. vagyonátadása 
13./2013.(III.27.) A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. 2013. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására benyújtandó pályázatához 
támogatás 

14./2013.(III.27.) Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

 
Rendeletek száma: Tárgya: 
6./2013.(III.27.) Egercsehi Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról 

szóló 3/2012.(II.13.) sz. rendelet 3. módosítása 
 

7./2013.(III.27.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) önkormányzati 
rendelet  módosítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./   2012. évi költségvetés módosítása 
2./   A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. vagyonátadása 
3./ A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására benyújtandó pályázatához támogatás 
4./   Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
5./ Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) önkormányzati rendelet     

módosítása 
6./   Egyéb ügyek - indítványok 
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                                                      J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 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 (igazolatlanul) 
 
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 képviselők távol vannak. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Ficzere Gábor 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 Grósz Ilona alpolgármestert 
és Ficzere Gábor képviselőt. 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javaslom az 
alábbi módosítások elfogadása után megtárgyalni a következők szerint:  

1. Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása 
2. A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. vagyonátadása 
3. A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására benyújtandó pályázatához támogatás 
4. Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
5. Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
6. Egyéb ügyek, indítványok 

Kérem a Képviselő-testületet amennyiben elfogadja a módosított napirendi pontokat, akkor 
szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Tóth Andrásné polgármester: 
 
1. Napirendi pont: 
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Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása 
Tóth Andrásné polgármester: A 2012. évi költségvetés módosítása azért szükséges, mert az 
eredeti előirányzat évközben módosul, az állami normatíva, és az átvett pénzeszközökkel. A 
gazdálkodás egyensúlyának megfelelően a kiadási és a bevételi oldalra ennek megfelelően 
kell könyvelni. A Magyar Államkincstár már bekérte az adatokat, annak megfelelően került 
az anyag kiküldésre, ebben szerepel a 2012. évi bevétel-kiadás oldal. A szöveges kiegészítést 
és táblázatokat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökékét, 
hogy mondja el véleményüket, javaslatukat. Amennyiben van valakinek észrevétele, kérem, 
tegye meg. 
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság megkapta az előterjesztést, megtárgyaltuk, 
javaslom, hogy a Képviselő-testület a felsorolt összegekkel fogadja el a módosítást. 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a hozzászólást, a támogatásban szerepel a 
normatív, a központosított támogatás, az ÖNHIKI pályázat és a konszolidáció is. Mivel a 
fejlesztési és a folyószámlahitel is támogatásra került, ez az Önkormányzat pénzügyi helyzetét 
elősegítette, az elmúlt évet a fentiek alapján nagyjából helyére tette. 2012. december 31-el az 
eredeti előirányzathoz képest, megnyugtatóbb gazdasági évet zártunk, a kiadási 339.567eFt, a 
bevételi oldal is 339.567eFt volt, így erőn felül teljesítettük az évet. Így a rendelet módosítását 
javasoljuk elfogadásra. 
Kérem amennyiben nincs más hozzászólás, szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló 3/2012.(II.13.) sz. rendelet 3. módosításáról szóló 6/2013 (III.27.) 
önkormányzati rendeletet. (1. sz. melléklet) 
 
 
2. Napirendi pont:  
A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. vagyonátadása 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt. megkeresett a víziközmű-
vagyon tulajdonba adással. 
Kérem a képviselőket, kézfelnyújtással szavazzanak a víziközmű-vagyon önkormányzati 
átvételéről. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

12/2013. (III.27.) Képviselő-testületi határozata 
 

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIXC. törvény 79.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján – 
törvényi kötelezettségnek megfelelően – 2013. január 1- hatállyal térítésmentesen átveszi a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012. gazdasági év 
lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó megállapodást aláírja.  

        Határidő: 2013. március 31. 
        Felelős: polgármester 
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3. Napirendi pont: 
A Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására benyújtandó pályázatához támogatás 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Megérkezett a Heves Megyei Vízmű Zrt-től a 2013. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. A támogatási igény benyújtásához 
szükséges a Képviselő-testület határozatára. Erről kell dönteni, eddig is volt minden évben. 
Van-e kérdés? Ha a Képviselő-testület egyetért kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

13/2013. (III.27.) Képviselő-testületi határozata 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületi döntése, hogy a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. által benyújtandó 2013. évi 
igényt támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 
önkormányzati nyilatkozatokat adja ki.  
 
                                                                                                                   Határidő: folyamatos 

         Felelős: polgármester 
 
 
4. Napirendi pont: 
Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem Jegyző urat foglalja össze az SZMSZ-ben történt 
változást. 
Dudás Róbert jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84-86. §-ai alapján Egercsehi-Egerbocs-Szúcs községek képviselő-testületei az 
önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös 
önkormányzati hivatalt hoztak létre 2013. január 01. hatállyal, mely működésének részletes 
szabályait az SZMSZ-ben állapítja meg. Többek között szerepel benne a szakfeladat, a 
jogállás, a létszámra vonatkozó adatok, ügyfélfogadási idő, a hivatalos bélyegzők használata, 
az ügyintézési leírás, a munkakör, a feladatkörre vonatkozó szabályozás is. Belső 
ellenőrzéshez külső embert kell alkalmazni, ezt a következő ülésen kellene megválasztani. 
Merült-e fel kérdés ezzel kapcsolatban? 
Tóth Andrásné polgármester: A belső ellenőrzést eddig a Bélapátfalvi Társulás látta el. A 
következőkben 2-3 árajánlat alapján a Képviselő-testület választhatja meg ki látja majd el. 
Egercsehi-Szúcs-Egerbocs térségekre vonatkozóan látja el a feladatát. A polgármesterekkel 
egyeztetni kell ez ügyben. Kötelezően kell alkalmazni olyan személyt, aki megfelelő 
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik. Személyes találkozó is jó lenne az 
alkalmazása előtt. A szabályzatok, a pénzügyi helyzet, a feladatalapú támogatás jogszerű 
lekérése, ami eddig is volt, lenne az ellenőrzési feladata. 
Ökrös Imre képviselő: A 3. oldalon a Hivatal működésével kapcsolatban, kedden és 
csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Nem kellene belefoglalni? 
Dudás Róbert jegyző: Nem szükséges. 
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Ökrös Imre képviselő: Az alpolgármester tisztségét társadalmi munkában látja el. Ha 
tartósan helyettesíti a polgármestert, akkor nem jár neki valamilyen formában juttatás? 
Tóth Andrásné polgármester: Ez az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzata, ebben nem kell szerepeltetni. 
Dudás Róbert képviselő:  Az önkormányzat SZMSZ-ében kell szerepeltetni. 
Ökrös Imre képviselő: Igen, így elfogadásra javaslom én is. 
Tóth Andrásné polgármester: A Képviselő-testület az előzőekben döntött úgy, hogy ha a 
polgármester tartósan akadályoztatva van munkavégzésében, akkor az alpolgármester 
szorzójával kapja az illetményét, az arra vonatkozó időszakra. 2-3 éve fogadtuk el a nagyobb 
összegű javadalmazást. 
Egyéb észrevétel? 
Ha mindenki egyetért, kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 
 

14/2013. (III.27.) Képviselő-testületi határozata 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Egercsehi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
(2.sz. melléklet) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 
5. Napirendi pont: 
Egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Dudás Róbert jegyző: Javaslatot teszünk Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) rendelet módosítására, az 
alábbi indokok alapján: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény hatályos rendelkezései értelmében az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló 
személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
Az Szt.43/B. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat Képviselő-testülete 
részére, hogy – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén – 
ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi (méltányossági ápolási díj)  A méltányossági ápolási díj 
tárgykörében több, a 2011-2012. évben hozott alkotmánybírósági határozat szól arról, hogy az 
alanyi ápolási díjra irányadó törvényi rendelkezéseket az önkormányzati rendelet nem 
szűkítheti, nem írhat elő pl. vagyoni korlátokat, nem írhatja elő feltételként fennálló 
munkaviszony szüneteltetését, vagy megszűnését az ápoló személy részéről, és nem 
rendelkezhet – többek között – arról sem, hogy ha más, a feladat ellátását biztosítani tudó, 
ellátásban részesülő hozzátartozó van az ápolandó személy környezetében, úgy az ápolási díj 
nem állapítható meg. Az alkotmánybírósági döntések értelmében az önkormányzat hatásköre 
arra terjed ki, hogy rendeletében meghatározza az egy főre számított havi jövedelemhatárt, 
valamint szabályozhatja, hogy az ápolást végző személy mely esetben nem teljesíti 
kötelezettségét. 
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A méltányossági ápolási díj szabályozása nem ró törvényi kötelezettséget az önkormányzatra 
döntési szabadság áll fenn a jogintézmény szabályozása és fenntartása vonatkozásában, illetve 
szabadon dönthet a támogatás megszüntetéséről is.  
Jelenleg 2 fő részesül méltányossági alapon ápolási díjban. 
A méltányossági alapon nyújtott ápolási díjat 100%-ban az önkormányzat finanszírozza. A 
szűkülő költségvetési források ismeretében, a felelős gazdálkodás alapelveit szem előtt tartva, 
szükségesnek látszott a méltányossági ápolási díj szabályozásának, feltételeinek 
újragondolása. Javaslom, hogy 2013. április 1-től a jelenlegi ellátások kifutása mellett 
szüntesse meg az önkormányzat a méltányossági ápolási díj lehetőségét. 
Kérem, a Szociális Bizottság elnöke ismertesse a bizottság álláspontját. 
Ficzere Gábor képviselő: Javasoljuk elfogadásra. 
Tóth Andrásné polgármester: Észrevétel, ezzel kapcsolatosan? Nincs? 
Gál István képviselő: Nehéz döntés, ha olyan személyről van szó, akinek semmilyen más 
ellátása nincs. 
Ökrös Imre képviselő: A bizottsági ülésen megtárgyaltuk, de ha az önkormányzatnak nincs 
rá pénze, akkor nem lehet mást tenni. Én azt javaslom, hogy így fogadjuk el. 
Dudás Róbert jegyző:  Több önkormányzatnál már eltörölték, jogszabályba nem ütközik. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem kötelező, szabadon dönthet az önkormányzat a 
megszüntetéséről. 2012. december 31-ig bezárólag, ha egy személy egészsége megromlott és 
tartósan beteg állapotba került, az alanyi ápolási díjban 75%-ban az állam támogatta, mi 25 
%-ban járultunk hozzá. 2013. 01.01-től ez a feladatkör átkerült az Egri Járási Hivatalhoz. Az 
önkormányzat a kötelező feladatok mellett akkor vállalhatja fel többek között a méltányossági 
ápolási díjat, ha nem veszélyezteti az önkormányzat működését. 
Gál István képviselő: A 2 fő továbbra is megkapja? 
Dudás Róbert jegyző: Ami folyamatban van, nem szüntethető meg. 
Tóth Andrásné polgármester: Szeretnék idézni pár sort az Önkormányzati Pénzügyi 
Magazin 1. számából. 2013. február 13-án Gödöllőn tartották a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének konferenciáját, melyen csaknem ötszáz polgármester és jegyző vett részt. Az 
idei költségvetés elkészítésekor a települések döntő többségénél kritikus helyzet áll elő, ha a 
szakemberek a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően tervezik és szavazzák meg a 
bevételeiket és kiadásaikat. Az önkormányzatok problémája az elvett forrásokban a személyi 
jövedelemadó helyben maradó 8%-ának megszüntetése, valamint a gépjárműadó 60%-ának 
elvétele. A helyzetet tovább rontja, hogy nincs munkahely, nincs vállalkozó, aki fizetne ilyen-
olyan adót. A kötelező feladatokat el kell látni úgy, hogy nem kapják meg rá az 
önkormányzatok a teljes összeget, pl. közvilágításra kaptunk 1.5mFt-ot, de 3,3 mFt-ba kerül. 
Az esetek többségében a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 
alapján számított bevételek nem nyújtanak fedezetet a legalapvetőbb tevékenységek 
ellátására. Ugyanúgy probléma, hogy a Járási Hivatal megalakulásával az önkormányzattól 
vitték el a berendezéseket, a számítógépeket is. A további zavartalan működéshez új 
létszámot, és eszközöket kellett biztosítani. A kötelező feladatokat az önkormányzat ellátja, 
viszont ami nem kötelező, már nem tudjuk ellátni.  
A méltányossági ápolási díj egy menekülő út, hogy amennyiben a további ellátás érdekében a 
30 napot nem tudják máshol bedolgozni. Jelenleg 17 főre és 4 hónapra kaptunk pénzt 
közmunkára, de van 8 fő, aki a Start munkaprogramban szerepel, de a feladatuk más. Ennyi fő 
az, akit közmunkaprogramban tudunk alkalmazni, de a településen 106 fő van munka nélkül, 
kapja az Fht-t, a többi honnan tudja pótolni a családi kasszából hiányzó összeget? 
A Képviselő-testület döntése a költségvetés, így a fedezetet is elő kell teremteni, de jelenleg 
nem rendelkezünk ilyen forrással. 
Javaslom, hogy a jelenlegi költségvetés miatt fogadjuk el az 5/2010. önkormányzati rendelet 
módosítását. Kérem, szavazzunk. 
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Önkormányzat Az egyes szociális 
ellátásokról szóló 5/2010.(VI.29.) rendelet módosításáról szóló 7/2013 (III.27) 
önkormányzati rendeletet. (3. sz. melléklet) 
 
 
6. Napirendi pont 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
Gál István képviselő: Előző éjszaka a körzeti megbízott rendőrrel együtt kint voltunk a 
Haldánynál, mert bejelentették, hogy viszik a fát. Eszméletlen mennyiséget vittel el. Derék 
magasságban vágták ki a fákat. Viszi a falu meg a telep is. Ismeretlen tettes ellen kellene 
feljelentést tenni a hivatalból. 
Ökrös Imre képviselő: Sajnos látjuk naponta a faluban is, hogy egy-egy személy visz egy db 
fát, de megszólítani sem lehet őket, mert azt mondja, találta. 
Gál István képviselő: Sajnálatosan nagyon nagy a rongálás, mert csak a középső egyenes 
részt viszik el a fának, a többi ott marad. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat felveszi a körzeti megbízottal a kapcsolatot 
ez ügyben. 
Gál István képviselő: A Polgárőrség szeretne szervezni egy lakossági fórumot, amin szeretne 
pár dolgot letisztázni, kérem a segítséget hozzá. Később időpontot egyeztetünk. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, a Képviselő-testületi 
ülést bezárom, és Zárt ülést rendelek el a szociális ellátások ügyében beérkezett ügyiratokban. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 
 Grósz Ilona Ficzere Gábor 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető  


