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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én 14.00 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban 
 
 
 
 
 
Határozat száma Tárgya: 
19/2013.(IV.24.) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervéről és a 2012 évi 
egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójáról szóló 
könyvvizsgálati független jelentés. 

20/2013.(IV.24.) Egercsehi Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója 

21/2013.(IV.24) Hevesaranyosi Község Önkormányzatának vagyontárgyak 
átadása 

22/2013.(IV.24) Közmeghallgatás kitűzése 
 
 
 
 
 
 
Rendeletek száma: Tárgya: 
8/2013.(IV.24.) Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. 

évi gazdálkodásának zárszámadásáról  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési 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 2013. április 24-én 14.00 
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 
         Dr. Holló István könyvvizsgáló 
 
Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit  közszolgálati ügykezelő 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót és Dr. Holló 
István könyvvizsgáló urat. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, 
így a testület határozatképes. Beraxa Krisztina képviselő távol van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javaslom Ficzere Gábor és Puskás András képviselőket megválasztani. Van más javaslat a 
hitelesítők személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Ficzere Gábor és Puskás 
András képviselőket. 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. Kérem, a Képviselő-testületet amennyiben elfogadja a napirendi pontokat, 
szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
1. Napirendi pont 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap folyamán megtárgyalta, 
az írásos, szöveges előterjesztést, a gazdálkodásról szóló rendeletet minden képviselő részére 
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megküldtük, most került kiosztásra a független könyvvizsgáló jelentése. Kérem 
könyvvizsgáló urat, ismertesse véleményét. 
 
Dr. Holló István könyvvizsgáló: Elvégeztük a vizsgálatot, a mérleg főösszege 577.987 EFt, a 
pénzforgalmi jelentésben a 2012. évi teljesített bevételek összege 328.715 EFt, a teljesített 
kiadások összege 322.085 EFt. A beszámoló összeállítása, tartalma megfelel a 249/2000. 
(XII.24.) kormányrendeletben foglaltaknak és az általános számviteli elvek szerint készítették 
el. A jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas, javaslom a Képviselő-
testület részére elfogadásra. 
Tóth Andrásné polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Kérem a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszasan néztük át az adatokat, 
megállapítottuk, hogy a 2012. évben nagyon elmaradt a lakosság általi befizetések összege. 
A Bizottság döntése, hogy elfogadásra javasoljuk. Van-e valakinek még észrevétele? 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, a kiküldött anyaggal 
kapcsolatosan merül-e fel észrevétel? Nem? Szavazásra felteszem az előterjesztéssel együtt a 
2012. évi zárszámadásról szóló beszámolót a benne szereplő főösszeg 577.987EFt, bevételi  
328.715EFt és kiadási  322.085EFt összegekkel elfogadja-e? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Községi Önkormányzat 2012. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2013 (IV.24) önkormányzati rendeletet. (1. sz. 
melléklet) 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdem a Képviselő-testületet hogy elfogadja-e a független 
könyvvizsgáló által kiosztásra került jelentést? 
 
      

19/2013. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervéről és a 2012 évi egyszerűsített 
összevont éves költségvetési beszámolójáról szóló könyvvizsgálati független jelentést. 
(2.sz. melléklet) 
 

Határidő: 2013. 04. 30. 
Felelős: polgármester 

     
 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszönjük könyvvizsgáló úr eddigi munkáját. 
Dr. Holló István könyvvizsgáló: Szakmai tudásommal ezután is szívesen állok 
rendelkezésre. 
 
2. Napirendi pont: 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Tóth Andrásné polgármester: Az előző években a következő évek koncepcióját mindig 
novemberben tárgyaltuk, most változás van, mert a jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint 
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április 30-a az elkészítési határidő. Ez nagyon nehéz, mivel nem tudjuk előre, hogy évközben 
mit vonnak el, mit változtatnak meg, ami kihat a 2014. évi költségvetésre. Ez igazából a 
kötelező feladatok ellátásáról és teljesítéséről szól, mivel fejleszteni csak saját bevételből 
lehetne, de az állam a kötelező feladatok teljesítését sem fedezi 100%-ban, így csak arra 
marad pénz, hogy biztosítsuk az alap feladatokat és még így is sorakozni kell a kifizetéseknél.  
Dudás Róbert jegyző: Az elkészítési határidő is valószínűleg változni fog, mert az 
államháztartási törvény módosítását az országgyűlés hamarosan tárgyalja. 
Tóth Andrásné polgármester: A jövő évi koncepció adatait később is lehet módosítani, 
egyenlőre fogadjuk el ezt és később a törvényhez igazítja a gazdálkodási előadó. Van-e ezzel 
kapcsolatosan kérdés? 
Ökrös Imre képviselő: Koncepciót úgy lehetne tervezni, ha a kormány adna X Ft-ot, de ilyen 
nincs. Sajnos nincs miből megcsinálni, nincs fedezet, ha csak a fenntartásra van pénz. Ha 
kapnánk 10-15mFt-ot, lehetne tervezni. Hiába mondjuk, hogy pályázni fog az önkormányzat, 
az is csak tűzoltás. Ez a meglátásom. Ezt így kell elfogadni. 
Puskás András képviselő: Fogadjuk el, és majd később alakul valami. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Nehéz úgy tervezni, ha nincs stabil alap. Aki egyetért a 2014. 
évi költségvetési koncepcióval, kérem szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 
 

20/2013. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Egercsehi 
Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.(3. sz. melléklet) 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

. 
 
 
3. Napirendi pont 
Egyéb ügyek - indítványok 
Tóth Andrásné polgármester: Előterjesztés érkezett a Tankerülettől, mivel az Egercsehi, 
Bátor, Hevesaranyos, Szúcs községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 2012. 12. 
31-vel megszűnt, ezzel egyidejűleg a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda, mint intézmény átkerült a KIK Egri Tankerületéhez. A társulás során több 
pályázatunk volt, amit Egercsehi Önkormányzatnál kellet aktiválni, és a vagyonkataszterben 
nyilvántartani, mint tulajdonunkat. Most az előterjesztésben kérik, hogy 2013.01.1-vel adjuk 
át Hevesaranyos Község Önkormányzatának a következő vagyontárgyakat: 1. Mászókás 
kettős hinta – helye: Hevesaranyos Óvoda br. értéke: 360.EFt, értékcsökkenés 48.600,-Ft, 
nettó értéke: 311.400,-Ft. Vásárlás 2008.06.27. óvodai pályázati támogatásból, 2. 
Hevesaranyos iskola épület nyílászárói – melynek br. értéke 2.180.375Ft értékcsökkenés 
131.939,-Ft, nettó értéke: 2.048.436,-Ft. A felújítás 2010.01.14-én valósult meg a Bölcsődék 
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése című pályázat során, 3 éves fenntartási 
kötelezettségünk lejárt. Kérem a Képviselő-testületet, amennyiben az átadással egyetért, 
szavazzunk. 
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Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
                                 
 
                                 21/2013. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, a Hevesaranyosi 
Község Önkormányzatának a következő vagyontárgyakat átadja: 

1. Hevesaranyos Óvoda mászókás kettős hinta 
2. Hevesaranyos Iskola iskola épületének nyílászárói 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

. 
 
Tóth Andrásné polgármester: a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési 
és Felügyeleti Főosztályától észrevétel érkezett egy közérdekű bejelentés alapján. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint a javaslat - idézem: „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény tavaly még hatályos 13. §-a szerint a Képviselő-testület évente legalább 
egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek”. - 
nem magánügyeket, mint előző évben is.- „Az SZMSZ-ben a nyilvánosság biztosításának 
szabályait rögzíteni kell. Az önkormányzat honlapján az utolsó közzétett adat 2012. 04.25-i 
testületi ülés jegyzőkönyve.” – Az előző jegyző kisajátította a jegyzőkönyvek TERKA 
programban való rögzítését is, pótolhatta volna a honlapon való megjelenést is, mivel én 
többször jeleztem neki, nem tudom miért nem tette fel a honlapra is. Jelenleg decemberig van 
fenn jegyzőkönyv, megtalálható a Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet is. 
Így mi most megpróbáljuk a közel egy éves hiányosság pótlását, kevesebb létszámmal 
megoldani, ami időt vesz majd igénybe. 
Ami valós, hogy 2012-ben nem volt közmeghallgatás, de minden testületi ülést, minden 
alkalommal kihirdettünk, és nem volt olyan ülésünk, amin nem vett volna részt Egercsehi 
lakos, időnként egy, időnként két fő személyében. 
„A bejelentésben sérelmezik, hogy a település közigazgatási területén olyan közterületi 
elnevezés van, amely önkényuralmi politikai rendszerhez kötődik.” Megnevezve ez az Április 
4. út. Nem tudjuk, hol található a településen, már átnéztük. A Képviselő-testület 1992-ben 
javasolta, annak ellenére, hogy a lakosság nem járult hozzá, mi mégis megváltoztattuk az 
Április 4. utat Egri útra. 
Az Egri úton van az Önkormányzati Hivatal is, ezt a bejelentő sajnos nem tudja. Talán, a 
középső buszmegállónál van jelezve, hogy ez az Április 4. úti megálló, ami nem az 
önkormányzat felelőssége. Az illetékes szervnek kellene jelezni, hogy ez már rég nem az 
Április 4. úti megállóhely. 
 
Gál István képviselő:  Az utcanévvel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy újságot hordok ki 
1995-től naponta Egercsehiben, olyan elnevezés, hogy Április 4. út nincs. Megerősítem. 
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Tóth Andrásné polgármester: Én is meglepődtem, a Törvényességi Főosztály amennyiben 
hamis adatokat tartalmazó beadványt kap, ki kellett volna vizsgálnia, de nem vizsgálta, így ez 
a hatóság félrevezetésének minősül. 
 
Ökrös Imre képviselő: Az önkényuralmi írók ma is elismertek, mert pl. Ady Endrének is van 
egy verse, amiben a vörös csillagot megemlítette. A mi korosztályunk 1939-ben született és 
felépítettük az országot, de a jó munkát elismerték, volt aki kitüntetést is kapott. Furcsa, hogy 
ilyet kell megélni, hogy abban a rendszerben éltünk, de nem tudunk kibújni a bőrünkből. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, akkor tömegében adják vissza a bizonyítványokat is, a 
diplomán is, a szakmunkás bizonyítványokon is szerepel a csillag. 
Ökrös Imre képviselő: Nem voltak buta emberek, akkor sem. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Aggályaim vannak, hogy aki a múltját megtagadja nincs 
jövője. A közmeghallgatás megtartásra kerül. Május hónapban javaslom, elfogadja-e a 
testület? Aki elfogadja, kérem szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
                                                                     
                                    22/2013. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. május 
hónapban közmeghallgatást tart. 
             Határidő: 2013. május 31. 
         Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az Agria Volán Zrt. Eger értesítése szerint az Eger-
Egercsehi-Bekölce autóbuszvonalon a 16.30 órakor induló járatát megszünteti. Megszüntetik 
ugyancsak a Szúcs, bányatelepről induló 7.32 órakor induló járatot, de iskolai előadási 
napokon visszapótlásra kerül. A nyilatkozatot alá kell írnom, hogy egyetértek-e vele. 
 
Grósz Ilona alpolgármester: A következő járat Egerből a 17.00 órás, iskolai időben sokan 
végeznek úgy, hogy elérik a 16.30 órás járatot. Nem kellene megszüntetni. Van-e valami 
válasz a Volántól, hogy a Rally verseny miatt az éjszakás dolgozók nem tudtak hazajutni csak 
autóval, 12 órás műszak után nagyon jó volt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Egyenlőre nincs rá válasz. 
 
Ökrös Imre képviselő: A szomszédom érdeklődött a földterület művelésével kapcsolatosan, 
használhatja-e? A Teke-pályáról új műszaki felmérést kell készíteni, minimálisra csökkent az 
értéke. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Tudnunk kell, hogy ha takarmány beültetésére kéri, mennyi 
állatot tart, vagy akar tartani. Utána nézünk a bérletre vonatkozó előírásoknak. 
 
Gál István képviselő: Az iskolát átvette az állam, az óvoda maradt. Az ingyen étkeztetést az 
önkormányzat fizeti? 
 



 7

Tóth Andrásné polgármester: A valamilyen kedvezményben részesültekre kapunk 
normatívát, de csak egyszeri többfogásos étkezést kell biztosítani, viszont mi fizetünk a más 
településről ide járó gyerekek után is. Így pótolnunk kell, mert a normatíva sem éri el a 
tényleges költséget, most az ebédet tudjuk biztosítani. 
 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Aki napközis az háromszori étkezést kap. 
 
Gál István képviselő: A Petőfi út nagyon rossz állapotban van, jó lenne a kátyúk miatt 
figyelmeztető táblát kitetetni a Közútkezelővel.  
 
Ökrös Imre képviselő: A Beniczky-akna is beszakadt, lett-e valamivel megjelölve? 
 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a Bányavagyon-Hasznosító Kft. kijött, megjelölte, 
intézi a javítást. 
Van-e más kérdés? Akkor a Képviselő-testületi ülést bezárom. 
 
 
 
 
                                                                          Kmf. 
 
 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 
 Ficzere Gábor Puskás András 
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető  

 


