JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

23/2013.(V.29.)
24/2013.(V.29.)
25/2013.(V.29.)
26/2013.(V.29.)
27/2013.(V.29.)

A község háziorvosi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadása
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Gyermekvédelmi munkáról szóló 2012. évi jegyzői beszámoló
A volt „Virágbolt” Egercsehi, Egri u. 1. sz. alatti helyiség bérletére
vonatkozó hirdetés
28/2013.(V.29.) Bátor község ellen fizetési meghagyás, és a Gazdasági vezető ügyében
eljárás

Napirendi pontok:
1./ A község háziorvosi ellátásáról beszámoló
Előterjesztő: háziorvos
2./ Védőnői munkáról beszámoló
Előterjesztő: védőnő
3./ A község fogászati ellátásáról tájékoztató
Előterjesztő: polgármester
4./ Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Előterjesztő: Gyermekjóléti Szolgálat
5./ Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő (a 3. napirendi ponttól)
Puskás András képviselő

Távol van:

Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Dudás Róbert jegyző
Dr. Lukács Attila háziorvos
Király Katalin védőnő
Molnárné Rémiás Henrietta Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt, Dr. Lukács Attila háziorvost, Király Katalin védőnőt és
Molnárné Rémiás Henriettát a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. Megállapítom, hogy a 7
megválasztott képviselőből 4 jelen van, így a testület határozatképes. Beraxa Krisztina és
Ficzere Gábor képviselők távol vannak. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál István és
Puskás András képviselőket megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta Gál István és Puskás András képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőknek.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom
tárgyalni, a napirendi pontok megtárgyalása után egyik Képviselő személyi ügyben zárt ülést
kért. Kérem, a Képviselő-testületet amennyiben elfogadja a napirendi pontokat, szavazzon.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont
A község háziorvosi ellátásáról beszámoló
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Tóth Andrásné polgármester: A napirendi pontnak megfelelően felkérem Dr. Lukács Attila
háziorvost, hogy az előzőekben beadott beszámolójához van-e szóbeli kiegészítése?
Dr. Lukács Attila: Az ápoló asszisztensi létszám most már állandó, nagy segítségemre
vannak szakmailag is. Köszönöm, más nincs.
Tóth Andrásné polgármester: Kérdés, észrevétel a Testület részéről?
Grósz Ilona alpolgármester: Örülünk, hogy állandósult a létszám, jó munkát kívánunk.
Gál István képviselő: Jó munkát!
Tóth Andrásné polgármester: Nem jeleztek problémát, Szúcs is ide tartozik, itt sem merült
fel semmi gond, a lakosság részéről sem. Mi is bízunk benne, hogy továbbra is a lakosság
megelégedésére végzi a munkáját. További munkájukhoz jó egészséget kívánok a képviselőtestület nevében is.
Más észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk Egercsehi község háziorvosi
ellátásának beszámolójáról.
A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a község háziorvosi
ellátásáról szóló 2012. évi beszámolót. (1. melléklet)
Határidő: 2013. május 29.
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont
Védőnői munkáról beszámoló
Tóth Andrásné polgármester: Kérdezem Király Katalin védőnőt, hogy a beadott
beszámolóhoz szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni?
Király Katalin védőnő: Köszönöm, mindent leírtam.
Tóth Andrásné polgármester: A két település ellátása, az óvodai/iskolai munka segítése, a
pedagógusokkal, a szülőkkel való együttműködés során nem merült fel probléma.
Sok sikert kívánunk a további munkához.
Ha nincs kérdés, észrevétel, aki a beszámolóval egyetért, kérem szavazzon.
A testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a védőnői ellátásról
szóló 2012. évi beszámolót.(2. melléklet)
Határidő: 2013. május 29.
Felelős: polgármester
Az ülésre megérkezett Ökrös Imre képviselő.
3. Napirendi pont
A község fogászati ellátásáról tájékoztató
Tóth Andrásné polgármester: A fogászati tájékoztatót röviden ismertetem, Dr. Molnár
Györgyi doktornővel előzetesen egyeztetve. Még nincs egy éve, hogy végzi a munkáját, egyre
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többen keresik az ellátást, de ha itt lenne helyben, többen keresnék fel. A szerződése is úgy
szól, hogy Egercsehiben végezze az ellátást. Munkájával kapcsolatosan nem merült fel gond.
A rendelőt kell ellátni a minimális eszközökkel, hogy itt láthassa el feladatát. Bízom benne,
hogy ez évben ez megvalósul. Egercsehi, Szúcs, és Bekölce községek ellátása tartozik hozzá,
a rendelő felszerelését közösen kellene megoldanunk, hogy egyszerűbb legyen a lakosságnak
a fogászati ellátáshoz jutása.

4. Napirendi pont
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-EgerbocsEgercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vezetőjét Molnárné Rémiás
Henriettát. Van-e szóbeli kiegészítése a beadott beszámolójához kapcsolódóan? A 2012. évi
beszámolót Bélapátfalvai kistérség többcélú társulása készítette el, mivel 2012.12.31. napjáig
ők látták el ezt a feladatot, így a segítségükkel állt össze a beszámoló.
Molnárné Rémiás Henrietta Szolgáltató Központ vezető: A beszámolót a törvényi
előírásoknak megfelelően konkrét statisztikai adatokra támaszkodva állítottam össze. 2013.
01.01-től én vagyok a 6 települést összefogó központ vezetője. Négy szakfeladatunk van a
családsegítés, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, és a gyermekjóléti szolgáltatás Új
családgondozónk Varró Orsolya, aki hétfőn Szúcson, szerdán Egerbocson, csütörtök-pénteken
Egercsehiben intézi az ügyeket, jár a családokhoz, ahogy az szükséges. Én, mint családsegítős
hétfőn 9-11 óráig vagyok Egercsehiben, Orsi sokat segít nekem, ő már itt jobban ismeri a
családokat. Én egerbaktai lakos vagyok, az ottaniak helyzetét ismerem jobban. Az ilyen
jellegű kérdésben bárki megtalálhat.
Gál István képviselő: Egy észrevételt szeretnék tenni a „Halmozott” adatoknál a táblázatban
kimaradt a Magatartászavar, teljesítményzavar sorban a kezelt problémák száma.
Tóth Andrásné polgármester: Az összlétszámból levonható, könnyen kiszámítható.
Molnárné Rémiás Henrietta Szolgáltató Központ vezető: Tavaly az iskoláztatási támogatás
visszavonása miatt volt sok védelembe vétel, mert automatikusan vonta maga után.
Tóth Andrásné polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincs több
hozzászólás. Kérem szavazzunk.
A testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Bélapátfalvai
Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgáltatás
tevékenységéről szóló 2012. évi beszámolót. (3.melléklet)
Határidő: 2013. május 29.
Felelős: intézményvezető
Tóth Andrásné polgármester: Ehhez a napirendhez tartozik a Beszámoló a 2012. évi
gyermekvédelmi munkáról, mely jegyzői hatáskörben van. Felkérem Jegyző urat, ismertesse
röviden.
Dudás Róbert jegyző: A beszámoló a statisztikai adatokat tartalmazza, az iktatott iratok
számát, az intézkedések tartalmát, ezt május 31-ig kell elfogadni, és Egerbe megküldeni.
Tóth Andrásné polgármester: Az állandó népesség száma 1426 fő. A Kincstár ennyit igazolt
vissza, ennyi főre kaptuk a normatívát is. Kérem a javítását. Van-e kérdés, észrevétel?
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Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 2012. évi gyermekvédelmi munkáról szóló
beszámolóval, és annak módosításával, szavazzon.
A testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Gyermekvédelmi
munkáról szóló 2012. évi jegyzői hatáskörű beszámolót a népesség szám javításával. (4.
melléklet)
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: jegyző

5. Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: Helyiségbérlettel kapcsolatban két beadványunk érkezett. Az
Egercsehi, Egri u.1. sz. alatti „Virágbolt” bérletét Puskás Andrásné 2013. május 31. dátummal
visszamondta. Bakos Andrásné beadott egy kérelmet, hogy amennyiben lehet igényt tartana a
volt „Virágbolt” helyiségére is, vagy amennyiben ez nem lehetséges, átalakítaná két
helyiségesre a mostani „Turkáló” üzlethelyiséget.
Gál István képviselő: Másnak is lehetne lehetőséget adni?
Tóth Andrásné polgármester: Lehetne. Akkor meghirdeti a Testület plakáton. Sajnos más
módon történő hirdetésért fizetni kellene.
Gál István képviselő: Kötelező várni?
Tóth Andrásné polgármester: Minimum 15 napig kötelező. Meghirdetjük a jelenlegi
feltételekkel június 1-vel. Kérem, szavazzunk róla.
A testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a volt „Virágbolt”
Egercsehi, Egri u. 1. sz. alatti helyiség bérletére vonatkozó meghirdetést.
Határidő: 2013. június 1.
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nem érkezik pályázat a következő testületi
ülésen döntünk a bérbeadásról.
Fizetési meghagyásra kerül sor Bátor község ellen, mivel ezt elektronikus úton lehet
benyújtani, csak ügyvéd útján lehetséges. Ha a fizetési meghagyás nem vezet eredményre,
más megoldást, intézkedést kell megtennünk. Több, mint kilencszázezer Ft összeggel
tartoznak még az iskola működésével kapcsolatban, és van egy régi tartozásuk, amit most a
felülvizsgálatok során találtunk meg, közel fél millió Ft és ezek kamatai, erre utoljára 2008.
decemberében szólítottuk fel, így az öt éven belül vagyunk még. Ezt a két tartozást kívánjuk
behajtani. Ügyvédet kell fogadnunk, Testületi döntés kell, hogy kívánjuk-e behajtani? Ez sok
pénz, szükségünk van rá, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, és azért is, hogy az
önkormányzat mindent megtett ennek érdekében. Csatolnánk a volt oktatási intézmény
Gazdasági vezetőjének jogosulatlanul kifizetett szabadság megváltását, mivel azt azóta sem
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fizette vissza. Szavazzunk, hogy a Testület felhatalmazza-e a polgármestert arra, hogy az
ügyben eljárhat.
A testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2013.(V.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Andrásné
polgármestert, hogy a Bátor község ellen fizetési meghagyásban, és a Gazdasági vezető
ügyében eljárhasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben más nincs, a Képviselő-testületi ülést bezárom,
a Képviselői indítványra személyi ügyben zárt ülést rendelek el.

Kmf.

Tóth Andrásné
Polgármester

Dudás Róbert
Jegyző

Puskás András
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Gál István
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő

Barta Judit
jegyzőkönyvvezető
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