JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én 10.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:
50/2013.
51/2013.
52/2013.
53/2013.

Ivóvíz és csatornaszolgáltató ráfordításainak
csökkentése iránti pályázat
Szociális tűzifa vásárlás kiegészítő támogatási
igény benyújtásának elutasítása
Arany János Tehetséggondozó Programhoz való
csatlakozás
Egercsehi 415 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása

Rendeletek száma és tárgya:

Napirendi pontok:

1./ Ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése iránti pályázat
Előterjesztő: polgármester
2./ Szociális tűzifa
Előterjesztő: polgármester
3./ Arany János Tehetséggondozó Programhoz való csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
4./Egyéb ügyek, indítványok
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JE G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én 10.00
órakor tartott rendkívüli, nyilvános ülésén, a hivatal helyiségében.
Jelen vannak:

Távol van:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Beraxa Krisztina képviselő
Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, jegyző úr más elfoglaltsága
miatt van távol a mai ülésről. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van,
így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Ficzere Gábor és Ökrös
Imre képviselőket 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 Ficzere Gábor és Ökrös Imre
képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom a kiküldött
meghívó szerint tárgyalni A Képviselők részéről van-e más javaslat? Amennyiben nincs,
kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja,
kérem szavazzon.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont
Ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése iránti pályázat
Tóth Andrásné polgármester: A Vidékfejlesztési Minisztérium 90/2013. (X.7.) VM. rendelet
az ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére pályázati lehetőséget biztosít.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 15. Ezért is kellett rendkívüli ülést összehívni.
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Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a pályázatot a szolgáltató Heves Megyei Vízmű
Zrt. nyújtja be. Ehhez szükséges az önkormányzat felhatalmazása és a rendelet 1. melléklet
vonatkozó nyilatkozatainak az önkormányzat részéről történő kitöltése. A Képviselő-testület
felhatalmazása, hogy a polgármester a mellékleteket aláírhassa.
Kérem, hogy a határozati javaslatot a testület tárgyalja meg, és elfogadni szíveskedjen.
Van-e hozzászólás? Nincs. Kérem, szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, az Ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése
iránti pályázat benyújtását.

50/2013. (VIII.28.) Képviselő-testület határozata

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Heves Megyei
Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u.2.) a 90/2013. (X.7.) VM rendelet szerint pályázatot
nyújtson be az ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét a pályázathoz benyújtandó
mellékletek aláírására.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont
Szociális tűzifa
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya küldött egy tájékoztató levelet, miszerint a Magyar Közlöny 164. számában
megjelent a belügyminiszter 57/2013. (X.4.) BM rendelete a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.
E rendelet alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok támogatási
igényt nyújthatnak be szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódóan.
A települési önkormányzat ez irányú igényét legkésőbb a rendelet hatályba lépését követő 10.
napon rögzítheti az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, majd ezt követően papír
alapon is el kell készíteni az adatlapot, melyet legkésőbb az elektronikus rögzítést követő
munkanapon egy eredeti és egy hitelesített másolat példányban postára kell adni a Magyar
Államkincstár részére. Az említett határidő elmulasztása jogvesztő.
A rendelet szerint az önkormányzat részéről személyenként 2.000,-Ft + ÁFA/m3 a
hozzájárulás mértéke, és a szállítás teljes költsége. A jogosult személyek száma községünkre
vonatkoztatva 49 fő lenne, kell egy határozat, hogy az önkormányzat a 2013. évi
költségvetésében rendelkezik a megfelelő önerővel. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzete
miatt a szükséges önerőt biztosítani nem tudja. Elfogadását nem javaslom, egyben az
előzőekben már tapasztaltak miatt sem, ugyancsak lakossági juttatás során, mert ez kapott, az
miért nem, az önkormányzatot támadták az elosztással kapcsolatban, hiába volt megadott a
támogatottak listája.
Gál István képviselő: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 2.000,-Ft + ÁFA/m3 szorozva 49
fővel?
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Tóth Andrásné polgármester: Pl. Kerecsenden megigényelték, de kevesebb fát kaptak, mint
amennyire benyújtották az igényt, így csak fél m3 fa jutott egy-egy rászorulónak, ez mire elég
egy tél folyamán? Itt csak a szállításért több 100eFt-ot fizettek ki. A szállítás miatt valakit
fogadni kellene, mert nincs erre alkalmas autónk.
Ficzere Gábor képviselő: Ez kb. 1millió Ft körüli összegbe kerülne nekünk.
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetésből az önkormányzat az önerőt nem tudja
biztosítani.
Amennyiben más hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy önerő hiányában az önkormányzat a szociális tűzifa
vásárlás kiegészítő támogatási igény benyújtását elutasítja.

51/2013. (VIII.28.) Képviselő-testület határozata

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése, hogy önerő hiányában az
önkormányzat a szociális tűzifa vásárlás kiegészítő támogatási igény benyújtását elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. napirendi pont
Arany János Tehetséggondozó Programhoz való csatlakozás
Tóth Andrásné polgármester: A 2013./2014. tanulmányi évben is lehetőség van az Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Az önkormányzat részéről ez elvi
hozzájárulás. Határozati javaslat a következő: Egercsehi Község Önkormányzat Képviselőtestülete minden Egercsehi Általános Iskolában tanuló nyolcadikos diák részvételét elviekben
támogatja az Arany János Tehetséggondozó Programban. A programban résztvevők ingyenes
kollégiumi ellátásban és étkezésben részesülnek. Kérem a testületet, amennyiben egyetért,
szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, az Arany János Tehetséggondozó Programhoz való elvi
csatlakozást.
52/2013. (VIII.28.) Képviselő-testület határozata

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése, minden Egercsehi
Általános Iskolában tanuló nyolcadikos diák részvételét elviekben támogatja az Arany János
Tehetséggondozó Programban. A programban résztvevők ingyenes kollégiumi ellátásban és
étkezésben részesülnek
Határidő: 2013. december 10.
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Felelős: polgármester
4. napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: Józsa Csaba Egercsehi lakos földhaszonbérleti kérelmet adott be
a 415. hrsz. belterületre, ami jelenleg senki által nem használt terület. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a kert művelési ágú földingatlant 10,-Ft/m2 éves bérleti díj
ellenében adja Józsa Csaba használatába. Éves szinten ez 14.870,-Ft-ot jelent. A bérleti díj
megfizetése minden évben január 15-ig esedékes, a megkötés évében a szerződés megkötését
követő 15 napon belül. Van-e hozzászólás, amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, az Egercsehi 415 hrsz. ingatlan bérbeadását Józsa Csaba
részére.

53/2013. (VIII.28.) Képviselő-testület határozata

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szerint az egercsehi 415.
hrsz.-ú 1487m2 nagyságú kert művelési ágú ingatlant határozatlan időre bérbe adja Józsa
Csaba Egercsehi, Egri út 73.sz. alatti lakos részére. A bérleti díj összegét 10,-Ft/m2/év
összegben állapítja meg. A bérleti díjat a bérlő minden év január 15-ig, a szerződéskötés
évében a szerződés aláírását követő 15. napig kell megfizetnie.
Felhatalmazza a község polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Október 30-án lenne még ülésünk, napirenden lesz a Nyugdíjas
Klub és az Iskolai Alapítvány tájékoztatója, a 2013. évi költségvetés módosítása, addigra
elkészül az új SZMSZ, ennek jóváhagyása. Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést
bezárom.
Kmf.

Tóth Andrásné
polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

Ficzere Gábor
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Ökrös Imre
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Barta Judit
jegyzőkönyvvezető

5

