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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án 14.00 
órakor tartott nyilvános  ülésén, a hivatalban 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
29/2013. Egercsehi Község Önkormányzatának Közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
30/2013. Egercsehi Község Önkormányzatának Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja 
31/2013. Egercsehi Körjegyzőség 2012. évi beszámolója 
32/2013. A Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító 
Okiratának és a Társulási Megállapodásának 
módosítása 

33/2013. Egercsehi Óvoda óvodavezetői munkakör 
betöltésének álláspályázati kiírása 

34/2013. A bélapátfalvi központú hétvégi háziorvosi 
ügyelet nemleges határozata 

 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
 9/2013. A 2013. évi költségvetés módosítása 
10/2013. Az Egercsehi Községi Önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, egyidejűleg a Vagyongazdálkodási 
2/2013. (II.09.) sz. rendelet hatály vesztése 

11/2013. A közterületek használatáról szóló 
15/2008.(XII.16.) rendelet módosítása 

 
Napirendi pontok: 
1./ A 2013. évi költségvetés módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
2./ A Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása 
 Előterjesztő: polgármester 
4./Egercsehi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 Előterjesztő: polgármester  
5./ Körjegyzőség 2012. évi beszámolója 
 Előterjesztő: jegyző 
6./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás  
 Alapító Okirat és a Tárulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
7./Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
8./ Óvodavezetői álláspályázat kiírása 
 Előterjesztő: polgármester 
9./ Egyéb ügyek, indítványok 
10./ Zárt ülés, szociális beadvány ügyében 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án 14.00 
órakor tartott nyilvános 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 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit  közszolgálati ügykezelő 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót. Megállapítom, 
hogy a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, így a testület határozatképes. Beraxa 
Krisztina képviselő távol van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Ficzere Gábor és Gál 
István 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 Gál István  
képviselőket. 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom 
tárgyalni. A Képviselők részéről van-e más javaslat? Amennyiben nincs kérem, a Képviselő-
testületet a meghívóban is szereplő napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
 
1. Napirendi pont 
A 2013. évi költségvetés módosítása 
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Tóth Andrásné polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013. 
évi költségvetés módosítását, kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, mondja el a Bizottság 
állásfoglalását, észrevételét. 
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülését ma 13.00 órára ütemeztük és 
megtárgyaltuk a költségvetés módosítását. A rendelet módosításában a bevételek 
mindösszesen 126.580eFt szerepel. Megtárgyaltuk a módosításokat, az, azóta kapott 
önkormányzati támogatást, ami tartalmazza a szociális juttatásra, lakásfenntartási 
támogatásra, óvodáztatási támogatásra kapott összegeket. A kiadási oldalon is növekedés lett. 
Megnőtt a járulékfizetés, növekedett a dologi kiadás, a napközi. A Bizottság javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testület részére a költségvetés módosítását. 
Tóth Andrásné polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? A szöveges értékelésben 
részletesen le van írva, az elszámolás, az iskola és az óvoda által pályázott IPR, ezzel a 
Magyar Állam Kincstár felé kellett elszámolni. Az év végi maradványunk kötelezettséggel 
terheltek voltak. FHT, szociális segély, óvodáztatási támogatás, bérkompenzáció kiegészítés 
érkezett, mint támogatás. A költségvetés módosítása szükséges, ahhoz, hogy a féléves 
gazdálkodásról a valós tényekkel alátámasztva tudjunk beszámolni, ezeket be kell emelni az 
éves költségvetésbe is. Van-e észrevétel? A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testület részére. Aki a rendelet módosításával, a benne szereplő kiadási és bevételi 
összegekkel egyetért, kérem szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Önkormányzat 9/2013.(VI.26.) 
önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 5/2013.(II.27.) 
sz. rendeletének módosításáról. (1.sz. melléklet) 
 
 
2.Napirendi pont 
A Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya törvényességi felhívással élt, a helyi önkormányzat vagyonáról szóló 2/2013. 
(II.09.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan Két oldalon keresztül sorolja a 
hiányosságokat. Így az önkormányzat átdolgozta a Vagyongazdálkodási rendeletét, a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően, a módosítással 
érintett részeket hatályon kívül kell helyezni, amit a Törvényességi Felügyeleti Főosztály is 
javasolt. Ezek alapján egy új szerkezetű rendeletet írtunk, kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét 
észrevételét ezzel kapcsolatosan, tegye meg. 
Ökrös Imre képviselő: Az anyagot átnézve, változtatás nélkül javasoljuk elfogadni. Van-e 
más hozzászólás? 
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskolát ki kell belőle venni, nem? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, az ingatlan és a földterület továbbra is az önkormányzat 
tulajdona, ugyanúgy, mint az orvosi rendelő, a művelődési ház, a sportpálya, a hivatal épülete, 
az óvoda épülete, a köztemető, közművek, helyi közút. Tartalmazza, milyen módon 
gazdálkodhatunk az önkormányzat vagyonával, ami a nemzeti vagyon részét képezi, ez a 
törzsvagyon, illetve az üzleti vagyon. A használata milyen módon történik, jogszabály írja elő 
és ezt kell figyelembe venni, reméljük eleget tettünk a törvényességi felhívásnak.  
Grósz Ilona alpolgármester: 8. pont a Haszonélvezeti jog, ez pontosan mit jelent? 
Dudás Róbert jegyző: A forgalomképtelen törzsvagyonra nem lehet, haszonélvezeti jogot 
alapítani. 
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Tóth Andrásné polgármester: Haszonélvezeti jog alapítása lehet pl. az önkormányzati 
üdülőre, hogy később ne tudják esetlegesen magán érdekből eladni. Biztosíték lenne, hogy 
megmarad. Amennyiben van olyan másik fél, aki azt értékén felül felújítja, abba befektet ,és 
hasznosítja, erre az önkormányzat haszonélvezeti jogot alapít és azt a Földhivatalnál 
bejegyezteti. 
Grósz Ilona alpolgármester: Másként működik, mint eddig ez jó. 
Tóth Andrásné polgármester: Van-e más hozzászólás? Nincs. Aki az Egercsehi 
Önkormányzat Vagyongazdálkodási rendeletével és annak módosításaival egyetért, és ezzel 
egyidejűleg 2/2013. (II.09.) sz. rendelet hatályát veszti, kérem szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2013. (VI.26.) rendeletét. (2.sz. melléklet) 
 
3.Napirendi pont 
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása 
Tóth Andrásné polgármester: A Törvényességi Felügyeleti Főosztály javaslatot tett a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a 2012. január 1-én hatályba lépett 9. § 
(1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodásáról 
tervet köteles készíteni. Ennek alapján tettünk javaslatot a terv elfogadására. Kiemelném a 7 § 
(1) bekezdését: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 
A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 7. § (2) bekezdése: 
A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam 
az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes 
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam, vagy 
a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. A középtávú vagyongazdálkodási terv a 2013-2017 közötti, a hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv 2013-2021. évekre vonatkozik. Ezen időszakra párhuzamosan kell 
alkalmazni a vagyongazdálkodási terveket. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem 
álláspontjuk ismertetésére. 
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk. 
Tóth Andrásné polgármester: Van-e más észrevétel? Nincs. Ezt határozati formában kell 
elfogadni, kérem a Képviselő-testületet, aki az Egercsehi Községi Önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervével egyetért, szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

 
29/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 

 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Egercsehi Községi 
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. (3.sz. melléklet) 
 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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4.Napirendi pont 
Egercsehi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
Tóth Andrásné polgármester: Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) 
Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet rendelkezései alapján Egercsehi Község Önkormányzata 
is elkészítette a saját Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amiben rögzítette a szükséges 
feladatokat. Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek többek 
között, az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása, a 
kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata: a Program 
megvalósításának koordinálása, a Program végrehajtásának nyomon követése. 2013. július 1-
től kell alkalmazni. Pályázatokon csak azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik 
rendelkeznek a programmal. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 
is szüksége van a pályázata benyújtásához, amit a 6. napirendi pontban tárgyalunk. A 
Program 70 oldalas, a kivonat, ami ki lett küldve a Képviselő-testület részére, a Jogszabályi 
háttér bemutatása, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás, a fenntartói 
tevékenységek, felelősségek bemutatása, kapcsolódás helyi stratégiai és települési 
önkormányzati dokumentumai, koncepciói, a helyi program térségi, társulási 
kapcsolódásainak bemutatása, és a releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok 
kimutatása. Ami akkor valósítható meg, ha pénz is lesz hozzá. Az államnak komolyan be kell 
avatkoznia, ezeknek a Programoknak a megvalósíthatósága érdekében. Az 1-8 oldal emeli ki 
a lényegét. Ez nagyon jó lenne, ha megvalósulhatna. A Programot vagy külső ember, vagy a 
továbbképzésen résztvevő ember készíthette el. Ha felkértünk volna valakit az elkészítésére 
kb. 200eFt-ért vállalta volna el. Nálunk a kolléganő részt vett a képzésen, így ő készítette el 
részünkre. Most kell foglalkoznunk vele, mert július 31-ig el kell, fogadnunk.. Észrevétel? 
Kérem, aki az Egercsehi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjával egyetért, 
szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

30/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Egercsehi Községi 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját. (4.sz. melléklet) 
 

Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 

 
5.Napirendi pont 
Körjegyzőség 2012. évi beszámolója 
Tóth Andrásné polgármester: Az előző körjegyző már nem dolgozik itt, így kérem az új 
jegyzőt a beszámoló megtartására. 
Dudás Róbert jegyző: Mivel 2013. február 1-étől vagyok hatáskörömben, így a beszámoló a 
tavalyi évre vonatkozóan, főleg azokat az adatokat tartalmazza, amelyek numerikusan 
mérhetőek. Az előző beszámolóban a Rendszeres gyermekvédelemről volt szó, most az 
adókról, az egészségügyi igazgatási ügyekről, a szociális igazgatási ügyekről, a 
közgyógyellátásról, az FHT-ról, a lakásfenntartási támogatásról, az óvodáztatási támogatásról.  
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(Idézi az egész szöveges összegzést) A 2013. január 1-jén hatályba lépett új önkormányzati 
törvény, a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló CLXXXIX. törvény, mely 
rendelkezik a közös hivatalok, járási hivatalok felállításáról és a kistérségben eddig társulásos 
formában való ellátásáról, a Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, és a Közös Hivatal létrejöttével a 
jogszabályok szerint működnek. 
Ökrös Imre képviselő: Hiányolom, hogy a kommunális adó 589 adózót érintett, ebből ki 
teljesítette az adózási kötelezettségét? 2012. évből van-e kommunális adótartozás? 
A többivel egyetértek. 
Gál István képviselő: Temetési segélyben 5 fő részesült, nem kevés ez? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Csak ha itteni (helybéli lakos) a temettető, 
számla ellenében, akkor kaphat temetési segélyt. 
Dudás Róbert jegyző: Ha nincs több kérdés, észrevétel, elfogadásra teszem fel a beszámolót, 
a Képviselő-testület ha egyetért, kérem szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

31/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Egercsehi 
Önkormányzat Körjegyzőségének 2012 évi munkájáról szóló beszámolót. (5.sz. 
melléklet) 
 

Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 
 

6. Napirendi pont 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és a 
Társulási Megállapodás módosítása 
Tóth Andrásné polgármester: Szintén módosítanunk kell a jogszabályi változások miatt az 
Alapító Okiratot és a Társulási Megállapodást is. Az előzőben a Magyar Önkormányzati 
Törvény volt. Most június 30-ig el kell fogadni az újat. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felülvizsgálta a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és a Társulási Megállapodását. 
Kérik az előterjesztett formában elfogadni, és a határozatot megküldeni részükre. Mivel 
jogszabályi változások miatt kell módosítani, így határozati formában javaslom elfogadni. 
Amennyiben hozzászólás nincs, kérem, aki ebben a formában egyetért, szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 

32/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Egercsehi település, mint a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és a 
Társulási Megállapodását az előterjesztett formában elfogadta.  
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Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth Andrásné polgármester: Van egy tájékoztató a települési önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 2013. évi feladatairól. A hulladékról 
szóló 2012. év CLXXXV. törvény amely 2013. január 1-vel lépett hatályba – értelmében 
2014. január 1-étől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely  többek 
között hulladékgazdálkodási engedéllyel, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, 
az OHÜ által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és mindezek teljesítését követően kötött 
szerződést a települési önkormányzattal. Mivel az önkormányzat kiemelkedő jelentőséggel 
bír, a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerül a feladatok újragondolása. Amennyiben a 
jogszabálynak nem tesz eleget a szolgáltató, fel kell mondani a megállapodást, és új 
közszolgáltató szerződést kell kötni. Valószínű közbeszerzéssel kell lefolytatni. A következő 
testületi ülésen meg kell beszélni. A PEVIK-kel nem tudom, hogy leszünk, átveszi-e esetleg a 
Városgondozás? Ha a PEVIK-nél is meg lesz a szabályozás, akkor nem kell közszolgáltatót 
váltani. Jelenleg 19.288,-Ft/fő/év a szolgáltatás díja. 
Dudás Róbert jegyző: De, még nem tudjuk, hogy ki fog megfelelni az előírásoknak. A 
Képviselő-testületet majd tájékoztatjuk. A Társulás a közbeszerzést megcsinálja. 
 
 
7. Napirendi pont 
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének módosítása 
Tóth Andrásné polgármester: Erre vonatkozóan szóban szeretnék javaslatot tenni. 
A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek nyilvántartásba vételét és működési 
engedélyének kiadását a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kertv.), valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 
(IX.29.) Korm. rendelet szabályozza. A Kertv. 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az üzlet 
nyitva tartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak, és a lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. A Kertv. 6.§ (4) bekezdése pedig 
felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével 
az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartási rendjét rendeletben szabályozza.  
Tehát főszabály szerint a kereskedő határozza meg a nyitvatartási időt, azonban amennyiben 
az önkormányzat él rendeletalkotási jogosultságával – azaz korlátozza az éjszakai nyitva 
tartást –, akkor a kereskedő köteles az erre vonatkozó rendelkezéseket betartani. A helyi 
16/2009. (XII.21.) sz. rendeletben szabályoztuk a nyitvatartási időt. Javaslatom, hogy a 
nyitvatartási idő hétfőtől - vasánapig 6.00-22.00 óráig legyen, kivétel a 2.§ (1) bekezdésében 
Szilveszter napja, ami az általános nyitvatartási időtől eltérő lehetne. 
Gál István képviselő: A 6-22 óráig nyitva tartással egyetértek, de a zártkörű felsorolás 
maradjon benne. 
Tóth Andrásné polgármester: A nyitó bulira utolsó nap telefonon szólt az üzemeltető 
Jegyző úrnak, hogy tovább tartana nyitva. Rendeletünk szerint 24.00 óráig lehetséges, 
amennyiben tovább szeretne, a rendezvényt megelőzően 5 nappal korábban írásban kell 
jelezni, ami nem történt meg. Már első alkalommal megszegte a rendeletet, mert 3.00 óráig 
volt nyitva. 
Dudás Róbert jegyző: Az engedélyt megkapta, valamint az önkormányzat rendeletét is, hogy 
azt megismerhesse, így tudta, hogy nem éjjel 2-ig lehet nyitva? Pénteken kérte a tovább 
nyitva tartást, éjfélig kapta meg. De nem tartotta be. Ha túllépi az időt, felszólítást kap, majd 
visszavonható a működési engedélye. 
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Gál István képviselő: Lehet más alkalom is? Kiegészítve, egyéb rendezvény is engedély 
köteles?  
Dudás Róbert jegyző: Amit a testület meghatároz. 
Ökrös Imre képviselő: Lakodalom, ballagás, születésnap, névnap, nem lehetne? 
Dudás Róbert jegyző: Születésnapot, névnapot személyi igazolványban ellenőrizzem? 
Puskás András képviselő: Én nem nyúlnék hozzá a rendelethez. 
Tóth Andrásné polgármester: Első alkalommal nem vették a rendeletet figyelembe.  
Dudás Róbert jegyző: Ha a 24.00 órát betartaná, maradhatna. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérdés, hogy kíván-e a Képviselő-testület foglalkozni vele, 
vagy megvárja míg probléma merül fel, s akkor újra tárgyalja? 
Gál István képviselő: Szerintem nem kell megvárni, hogy probléma legyen. 
Ökrös Imre képviselő: Eddig jó volt, ha nem tartja be, szankciót kell alkalmazni. Pl. ha 
napközben zavarja az óvodát. 
Tóth Andrásné polgármester: A falunap is 1 óráig szokott tartani természetesen engedéllyel, 
s akkor mindenki haza is megy. 
Puskás András képviselő: Nem kellene belemenni. A nyitva tartást tartsák be, ha nem a 
jegyző intézkedjen, amennyiben feljelentés érkezik. Térjünk rá később. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor vegyük le napirendi pontról, ha a Képviselő-testület 
nem kívánja tárgyalni. Kérem, aki ezzel egyet ért szavazzon. 
 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Önkormányzat 16/2009. (XII.21.) 
rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről módosításának napirendi pontról 
levételét. 
 
8.Napirendi pont 
Óvodavezetői álláspályázat kiírása 
Tóth Andrásné polgármester: Ötévenként meg kell hirdetni az óvodavezetői állást. Jelenleg 
azért volt rá szükség, mivel az oktatási társulás 2012.12.31-én megszűnt, az óvodavezető 
2013.08.31-ig kapott megbízást a vezetői munkakör betöltésére. A hirdetésben szerepel a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok, a jogviszony időtartama, határozott időre szól 5 
évre, teljes munkaidős, szeptember 1-től tölthető be. A pályázat zárt borítékban július 20-ig 
nyújtható be, A Képviselő-testületi a soron következő ülésen dönt az óvodavezető 
megbízásáról. Kötelező megjelentetni, az eKözig álláson, és az Oktatási Közlönyben. A 
honlapon is közzé tesszük. Van-e észrevétel? 
Ökrös Imre képviselő: A pályázat benyújtási módjánál ott szerepel, hogy telefonon. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, lemaradt az érdeklődni telefonon lehet. A jogkört az 
Egercsehi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, mi vagyunk a munkáltató. Aki az 
óvodavezetői pályázat kiírásával egyetért, kérem szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

33/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, az Egercsehi Óvoda 
óvodavezetői munkakör álláspályázatának kiírását.  (5.sz. melléklet) 
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Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
9. Napirendi pont 
Egyéb ügyek, indítványok 
Tóth Andrásné polgármester: Megkeresés érkezett a bélapátfalvi önkormányzattól központi 
hétvégi háziorvosi ügyelet tárgyában. Az AGRIA Ügyelet Kft. központi háziorvosi ügyelet 
bélapátfalvai telephelyről Bélapátfalva, Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Egercsehi, 
Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Szúcs ellátási területtel történő hétvégi 
működtetését szombat reggel 8.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, szakképzett személyzettel, 
előírás szerinti orvosi felszereléssel, kivonuló gépkocsival az OEP finanszírozáson felül, 
bruttó 700.000,-Ft/hó szolgáltatási díjért, (lakosságszám arányosan szétosztott) vállalja. 
Kérjük-e a visszaállítást? Július 15-ig várják a Képviselő-testület döntéséről szóló határozatot 
megküldeni. A jelenleg érvényben lévő szerződésünk 25eFt, amiben benne van a hétvégi 
ügyelet is. Több pénzt az önkormányzat nem tud vállalni, jelenleg ennyi van a 
költségvetésünkbe előirányzatként. 
Gál István képviselő: Az AGRIA ügyelet a gyermekek ügyeletét is ellátja, és jobban 
megközelíthető, akinek nincs gépkocsija. Orvosi ellátás minden Egerben van, én nem 
változtatnék rajta. 
Ökrös Imre képviselő: Szerintem, nem kellene változtatni rajta, tapasztaltam, hogy mindent 
megtesznek a betegek érdekében, maradjon így. 
Tóth Andrásné polgármester: Én is ezt javaslom. A Képviselő-testület véleményét 
kérdezem. 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy továbbra is a jelenlegi formában lássák el az orvosi ügyeletet, 
szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
 
 

34/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Bélapátfalva 
város által felajánlott központi hétvégi háziorvosi ügyelet bélapátfalvai telephelyről 
történő ellátásának visszaállítását nem kéri. 
 

Határid ő: 2013. július 15. 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Helyiségbérlet: A volt „Virágbolt” helyiségbérletét 15 napra 
kifüggesztettük. Aki az előzőekben kérte volna, már nem kéri, mert pályázni szeretett volna, 
de így már a kifüggesztési idővel kifutott az időből. Most nincs rá bérlőnk. 
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérte, hogy mivel, 2013. július 1-ét követően 
a dohánytermék értékesítését, csak a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal 
rendelkezők végezhetik, és a településen nincs ilyen, javaslatot kérnek az értékesítésre kijelölt 
személyére. Én nem adtam választ, és a testületet sem hívtam össze, biztosan meg lesz rá a 
kijelölt kereskedelmi egység. Épp most érkezett beadvány, miszerint a COOP Szolnok Zrt. 
Egercsehi, Jókai u.4. sz. alatti lévő üzlete, 2013. július 16. után is szeretné folytatni a 
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét. Úgy tudom, több COOP, CBA és Auchan 



 10

üzlet is elnyerte a jogot. A települést nem hagyják dohánytermék nélkül, de két hónapra nem 
lehet odaadni a kijelölést valakinek, mert ha nem ő nyeri el a továbbiakban, mi történik a 
befektetett termékkel? 
Puskás András képviselő: Ha nincs, a Postán lehetne árulni, de így egyiket sem javasolnám. 
Tóth Andrásné polgármester: A Posta a postai szolgáltatás dolgát teljesítse, ne a 
dohánytermék értékesítést, legalábbis itt Egercsehiben. 
Gál István képviselő: Mi van a szeméttelepünkkel? Nagy lendülettel hozzáfogtak és 
abbahagyták. 
Tóth Andrásné polgármester: Vita a többlet szemét elszállításának költsége körül volt. A 
Társulás intézte, a PEVIK az önkormányzatra szerette volna áthárítani. Jelenleg most más 
településen végzik a rekultivációt, ha ott befejezik, akkor ezt is folytatják tovább. 
Gál István képviselő: A Benicky-akna megint megsüllyedt, de nem is akárhogyan 8-10 m-es 
a gödör. Ugyan körbe van szalaggal kerítve, de valakinek szólni kell, körbenőtte a fű, így nem 
is látszik. A gombázók sem veszik észre.  
Tóth Andrásné polgármester: Kint voltak a Bányahasznosítási Társaságtól, pályázatot írtak 
ki a helyreállítására. Nem Ők csinálhatják meg, pályázatot írtak ki, és a nyertes javíthatja ki.  
Ökrös Imre képviselő: Ha nem zárják le rendesen, beszippantja a másik akna. E között és a 
másik akna között összekötő van, a víz is becsöpög. Nem előírásnak megfelelően szüntették 
meg, gátat kellett volna építeni nagy kődarabokkal, hogy megfogja. 
Tóth Andrásné polgármester: Értesíteni fognak a pályázattal kapcsolatban történtekről. 
Gál István képviselő: Egy gép egy nap alatt betömné. 
Tóth Andrásné polgármester: Őket is köti a törvény, így kell helyreállítaniuk. 
Ökrös Imre képviselő: Ez a kettes akna. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs más ügy, a Képviselő-testületi ülést 
bezárom, és a szociális ügyben érkezett fellebbezés elbírálására zárt ülést rendelek el. 
 
 

Kmf. 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 Ficzere Gábor        Gál István 
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető  


