JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án
10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:
66/2013.
67/2013.
68/2013.
69/2013.
70/2013.
71/2013.
72/2013.

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
kötött Megállapodás módosítása
Egyéni
teljesítményértékeléshez
kiemelt
önkormányzati célok megállapítása
A Képviselő-testület 2014. évi ülésterve
Megállapodás fogorvosi ellátásról
Megállapodás háziorvosi ellátásról
Az Egercsehi Községi Önkormányzat és
Intézményei 2014. évi ellenőrzési tervének
megállapítása
PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft.
hulladékgazdálkodási
és
közszolgáltatási
szerződés megkötése

Rendeletek száma és tárgya:
18/2013.
19/2013.

A települési képviselők juttatásairól szóló
4/2013.
(II.17.)
önkormányzati
rendelet
módosítása
Hulladékgazdálkodási rendelet

Napirendi pontok:
1./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról kötött Megállapodás módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./Egyéni teljesítményértékeléshez kiemelt önkormányzati célok megállapítása
Előterjesztő: polgármester
3./A Képviselő-testület 2014. évi ülésterve
Előterjesztő: polgármester
4./ A települési képviselők juttatásairól szóló 4/2013. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
5./ Hulladékgazdálkodási rendelet tervezet
Előterjesztő: polgármester
6./ Törvényességi Főosztály javaslatára válaszadás - Megállapodás fogorvosi
ellátásról
Előterjesztő: polgármester
7./ Törvényességi Főosztály javaslatára válaszadás - Megállapodás háziorvosi
ellátásról
Előterjesztő: polgármester
8./ Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án
10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatal helyiségében.
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: Dr. Benkár József jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, tanácskozási joggal
résztvevő Dr. Benkár József jegyző urat. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből
6 jelen van, így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Ökrös Imre
képviselőt és Grósz Ilona alpolgármester asszonyt 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 Ökrös Imre képviselőt és
Grósz Ilona alpolgármestert.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom
megtárgyalni. A Képviselők részéről van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a
Képviselő-testületet, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem
szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont:
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról kötött Megállapodás módosítása
Tóth Andrásné polgármester: Egy év tapasztalata alapján felül kell vizsgálni a közös hivatal
működését. Jelenleg kirendeltségként működik Szúcs, Egerbocs község, de mind a két
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településen ügyfélszolgálat formájában kell biztosítani az ügyintézést. Az ügyfélfogadás
megmarad, de itt a székhely településen az egységes hivatalban kell végezni a munkát.
Egercsehi, Egerbocs, Szúcs községek közös önkormányzati hivatalt működtetnek a 2012.
december 6-án kötött megállapodás alapján 2013. január 1.-től.
A működés egy éves tapasztalatai alapján javaslom a megállapodás módosítását a kövezetők
szerint:
1. Az Egerbocson és Szúcson működő kirendeltségek helyébe a megállapodás szerint
ügyfélszolgálat kerüljön. Ez a változás érdemben azt jelenti, hogy a településeken
ügyfélfogadást tart a közös önkormányzati hivatal, az ügyféli jelzésekre egyféle intézkedés
történik. Egy hivatal működik, nem három. Egy helyen történik az iktatás és az iratok
kiadmányozása is.
2. Természetesen a községekben a képviselő-testületek változatlanul önállóan működnek, a
testületi ülések adminisztrációjának lebonyolítását a közös hivatal látja el, kijelölt, állandó
ügyintéző biztosításával. A pénzügyek tekintetében is megmarad a községek önállósága, a
költségvetési rendelet, a féléves és I-III. negyedéves beszámolót, valamint a zárszámadást a
községek önállóan fogadják el.
3. A megállapodásból kimarad az aljegyző foglalkoztatása. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82. § (1) bek. szerint a 10 ezer lakosnál
kevesebb közös önkormányzati hivatalnál a polgármester kinevezheti a jegyzőre vonatkozó
szabályok szerint az aljegyzőt. Területünkön tehát nem kötelező az aljegyző kinevezése, ezért
a képviselő-testületek nem élnek az aljegyző foglalkoztatási lehetőségével.
A Megállapodásnak az aljegyzőre való hivatkozása kimarad a megállapodásból.
Álláspontom szerint a módosítással az önkormányzati feladatok ellátása egységesebbé,
szervezettebbé válik, a határidőket a három község vonatkozásában, időben jobban tudjuk
betartani.
Jelenleg ezek a módosítások szempontjai. Van hatósági és van önkormányzati ügy, amit el
kell választani, amit a lakosok nem sokszor tudnak megkülönböztetni. Nem értik, miért nem
tudunk mindenben intézkedni, hatásköri jegyzékben szerepel, mit lehet itt intézni.
Gál István képviselő: 8. pont A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző
kinevezéséhez és felmentéséhez Egercsehi, Egerbocs, Szúcs települések polgármestereinek
lakosságszám arányos, többségi döntése szükséges. A többségi döntést gyakorló polgármester
köteles a másik két település polgármesterének véleményét kikérni. Hogy is van ez?
Tóth Andrásné polgármester: Írásban kérem a véleményezést a pályázó részére. A több
szavazattal rendelkező polgármesternek van döntési joga 2013. január 1-től, jegyzőre
vonatkozóan a Képviselő-testület helyett. A teljesítményértékelésben is ki kell kérni a
véleményüket.
Gál István képviselő: 10. pont A jegyzőt az általa kijelölt köztisztviselő helyettesíti, ellátja a
jegyző által meghatározott feladatokat. Előre jelöli ki?
Dr. Benkár József jegyző: Igen, előre meghatározott ügyben, pl. a választásban, hogy
működjön közre. Ő helyettesíthet is.
Tóth Andrásné polgármester: A napirenddel kapcsolatosan más?
Dr. Benkár József jegyző: Tegnap Szúcs tárgyalta, diszkrepancia van a kirendeltség helyett
ügyfélszolgálat esetében, nem akarják elfogadni. A gazdálkodó új ember lesz, aki teljesen
kezdő, nem engedem ki Szúcsra. Szerintük a változtatás miatt az ellátás nem olyan marad,
mint most. Pedig ugyanúgy áthozzuk az ügyeket. Az ellátás három helyen van, most egy
helyen lesz, álláspontom szerint ez így nem megy, az utóbbi olcsóbb lenne sokkal. Át akarják
gondolni, mondtam rendben van, addig is van egy hatályos megállapodás, majd később
döntenek.
Ökrös Imre képviselő: A gazdaságosságot kell figyelembe venni. Így kell elfogadni.
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Tóth Andrásné polgármester: A jegyző vezeti a hivatalt, szerintem a döntést rá kellene
bízni, ő tudja az átláthatóság miatt, hogyan működjön. Ha nem adjuk meg az esélyt, nem
vonhatjuk felelősségre sem, ha a nem úgy működik, ahogy kell. Javaslom, mi fogadjuk el a
módosítást. Van-e még ezzel kapcsolatosan valami? Nincs, akkor kérem, szavazzunk.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013. (XII.18.)
önkormányzati határozata a 99/2012.( XI.28.) önkormányzati határozat alapján Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról kötött Megállapodás módosításáról

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Tóth Andrásné
polgármester)
Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Szecskó Béla polgármester)
és
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Egyed Zsigmond polgármester)
(továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri út 8.) Egerbocs Község
Önkormányzata (3337 Egerbocs, Béke út 21.) és Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs,
Kossuth L. út 34.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától
határozatlan időre Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre.
1.

A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos elnevezése:
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 3341. Egercsehi, Egri út 8.

2.

A szerződő képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2014. január 1. napjától a
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatokat tart fenn:
- Egerbocs községben Egerbocs, Béke út 21. szám alatt.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8-16 óráig.
- Szúcs községben Szúcs, Kossuth L.út 34. szám alatt.
Ügyfélfogadás: kedd- péntek 8-13.30 óráig.
Ügyfélszolgálatot működtet a települést érintő ügyfélfogadás helyben történő
intézése céljából.

3.

A szerződő képviselő-testületek kijelentik továbbá, hogy az ügyfélfogadás helyben
történő intézéséhez szükséges tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.

4.

A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a képviselőtestületek együttes ülésén határozzák meg. A szerződő képviselő-testületek kijelentik,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt
képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá.
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4.1.

4.2.

A szerződő Egercsehi Önkormányzatának képviselő-testülete, Egerbocs
Önkormányzatának képviselő-testülete, Szúcs Önkormányzatának képviselő-testülete
biztosítja az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó jegyző, és
valamennyi köztisztviselő személyi juttatásait és járulékok kiadásait, továbbá az
Egercsehi székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzata a központi költségvetés
által biztosított állami támogatásból, valamint a szerződő Önkormányzatok
lakosságarányos befizetéséből tevődik össze.
- Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás
fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi juttatások,
járulékok, működési és fenntartási költségek) pénzmaradvány
keletkezik, melyet a költségvetési beszámoló megtárgyalásakor a
szerződő Önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel
hagyják jóvá és rendelkeznek a felosztásról – legkésőbb minden év
április 30. napjáig. A pénzmaradvány felosztása során figyelembe kell
venni az ügyfélszolgálatok fenntartási és működési kiadásait, melyet a
két ügyfélszolgálatot működtető önkormányzat saját költségvetéséből
finanszíroz. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye átutalja a
hozzájárulást az ügyfélszolgálatot működtető önkormányzatok részére
minden év május 15. napjáig az ügyfélszolgálatok fenntartási és
működési kiadásaihoz.
- Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás
nem fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi
juttatások, járulékok, működési és fenntartási költségek) a szerződő
Önkormányzatok képviselő-testületei a Közös Önkormányzati Hivatal
számlájára lakosságarányosan megfizetik a hiányzó összeget.

4.3.

A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására és felhasználására
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jogosult.

5.

A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat
(SZMSZ), Ügyrendjét, valamint Alapító Okiratát a jegyző készíti el, az a megállapodó
felek – képviselő-testületi határozatban jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá.

6.

Szerződő felek úgy döntenek, hogy a 4.2. pontban meghatározott módon megállapított
költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12
egyenlő részletben előre, minden hónap 28. napjáig.
Számlaszáma: 62800338-11046381.
Megnevezése: Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla.
A települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni a
Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.

7.

Egercsehi Községi Önkormányzat polgármestere a Mötv. 67. § a) pontja alapján
irányítja a Közös Önkormányzati Hivatalt. E körben tett intézkedéseihez Egerbocs és
Szúcs településen működő ügyfélszolgálatra vonatkozóan Egerbocs és Szúcs település
polgármesterének egyetértése szükséges.
8. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői kinevezéshez és
felmentéséhez Egercsehi, Egerbocs, Szúcs települések polgármesterinek lakosságszám
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arányos, többségi döntése szükséges. A többségi döntést gyakorló polgármester
köteles a másik két település polgármesterének véleményét kikérni.
9. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Egercsehi Önkormányzat polgármestere
gyakorolja. A polgármester a munkáltatói jogkör gyakorlása során köteles a másik két
település polgármesterének véleményét kikérni.
10. A jegyzőt az általa kijelölt köztisztviselő helyettesíti, ellátja a jegyző által
meghatározott feladatokat.
11. Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 8 fő, az alábbiak szerint:
a/ Jegyző 1 fő
b./ Közös hivatali ügyintéző 7 fő
12. A köztisztviselőket a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
A kinevezéshez a polgármesterek lakosságarányos egyetértése szükséges.
A köztisztviselők bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához a polgármesterek
lakosságarányos egyetértése szükséges.
13. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője tekintetében a munkáltatói jogokat a
jegyző gyakorolja.
14. A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén rész venni és ott a szükséges
tájékoztatást megadni.
A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról.
15. A jegyző a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal
köteles Egerbocs és Szúcs községekben ügyfélfogadást tartani.
16. A Közös Önkormányzati Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni
kizárólag az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül lehet.
Ezen kívül a megállapodás bármikor módosítható.
17. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint
együttes képviselő-testületi ülésen kell határozni. A három testület azonban
felhatalmazza annak polgármestereit, hogy két testületi ülés közötti időben döntést
igénylő ügyekben együttesen határozzanak
18. Jelen megállapodás érvényességéhez a felek mindegyikének minősített többséggel
hozott jóváhagyó (elfogadó) határozata szükséges. Ugyancsak a felek mindegyikének
minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges a megállapodás
módosításához.
19. Fenti szabályozás aláírását követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 2014. január
1. napjától kell alkalmazni. A jelen szabályozás hatályba lépésétől a 2012. december
6. napján kötött megállapodás hatályát veszti.
Egercsehi, 2013. december „18.„
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Egercsehi Község polgármestere sk.

Egerbocs Község polgármestere

Szúcs Község polgármestere

Ezt a megállapodást Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 66/2013.(XII.18.),
Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testület…../2013. / /,
Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testület ……./2013. /
/ önkormányzati
határozatával fogadta el.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont
Egyéni teljesítményértékeléshez kiemelt önkormányzati célok megállapítása
Tóth Andrásné polgármester: Az egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013./ I. 21. /
Korm. Rendelet végrehajtása érdekében, tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. tv. 130.§. rendelkezésére a kiemelt célokat az alábbiakban javasolom
meghatározni. Minden évben kell a TÉR a köztisztviselők részére, számon kérhetik, hogyan
teljesítenek. Kérem, hogy a célokat elfogadni szíveskedjetek. Van-e kérdés, észrevétel?
Gál István képviselő: 1. oldal 2 pont, előre nem lehet működési hiányt tervezni?
Dr. Benkár József jegyző: Az önkormányzat költségvetését hiány nélkül kell tervezni. Év
közben likvidhitelt lehet felvenni, ennek megfelelően kell megtervezni. Mi van akkor, ha
abszolút nem megy? Azért kell a likvidhitelt betervezni.
Tóth Andrásné polgármester: A gazdálkodó maximális figyelmén múlik, segítsen, hogy az
önkormányzat tudja teljesíteni az elvárható gazdálkodást. Neki kell tudni, mi az, amit nem
tehetünk, a helyi adókból mit lehet tervezni. Közel négy éve nincs olyan pályázat, amit az
önkormányzat ki tudna használni, vagy ha van, nincs hozzá önerő. Pl. útfelújításra nincs is
pályázat. Ennek hiányában a turizmust sem lehet idehozni.
Gál István képviselő: A helyi adóknál a 2. pont a bevételt növelni sem lehet, a lakosság
teherbíró képessége miatt.
Tóth Andrásné polgármester: Mint pl. az eb adó bevezetése, azt sem vezettük be.
Dr. Benkár József jegyző: De itt van a gépjárműadó is, az államé a 60%, az önkormányzaté
marad a 40%, mindezekből eredő kiadás viszont az önkormányzatnál keletkezik pl.:
számlavezetés, átutalás, stb.
Ökrös Imre képviselő: A kommunális adó behajtásokat hogyan lehetne ösztönözni?
Tóth Andrásné polgármester: A segélyből még végrehajtani sem lehet. Van-e más
észrevétel? Nincs, akkor szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az egyéni teljesítményértékeléshez kiemelt
önkormányzati célok megállapítását.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata
Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéni teljesítményértékelés
kiemelt céljai megfogalmazó előterjesztést elfogadta. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezen
célokat a teljesítményértékelés során vegye figyelembe.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. február 15.

Kiemelt célok az önkormányzat 2014. évi tevékenységében.
Költségvetés-Gazdaság
1. Az éves költségvetési rendelet megalkotása során az eljárási szabályok hiánytalan
betartása.
/ az intézményvezetővel való egyeztetés, erről jegyzőkönyv készítése, a Pénzügyi
Bizottság írásbeli véleménye /
2. Az éves költségvetés tervezése során működési hiány nélkül tervezzük a kiadási
előirányzatokat. Év közben likvid hitel felvételére kerülhet sor.
3. A költségvetési előirányzatok tervezés szerinti betartása.
4. Az önkormányzat fizetési kötelezettségére vonatkozó számlát a teljesítés
szempontjából a legkésőbbi időpontra kérjük kiállítani, az önkormányzatot megillető
bevétel számlázásánál a legkorábbi időpont megjelölését kell a partnernél elérni.
5. A kötelezettségek nyilvántartása alapján a tartozások kiegyenlítése során a lejárt
tartozásokat kell előtérbe helyezni. Indokolt esetben részletfizetésről, halasztás
engedélyezéséről kell megállapodni.
Önkormányzati Közigazgatás
1. Az ügyfélszolgálat az ügyfelek részére a hogyan tovább kérdésére valós, használható
tanácsadással segíti az eligazodást a megváltozott hatásköri szabályok között./
települési önkormányzat-járási hivatal-megyei kormányhivatal/
2. A kapcsolattartás az ügyfelekkel az ügyféli érdekek előtérbe helyezése mellett.
3. Az alapeljárás, a végrehajtási eljárás összehangolt alkalmazása a jogerős
önkormányzati határozatok érvényre juttatása érdekében.
4. A határidők betartása. Ha veszélyeztetve lenne, akkor segítségül hívjuk a Ket.
Rendelkezésre álló intézményeit pl.: határidő hosszabbítás.
Helyi adó
1. Az önkormányzat saját- kötetlen felhasználású bevételei- között meghatározó szerepet
játszik a helyi adó rendeletekkel prognosztizált helyi adó bevétel.
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2. Bevezetésénél elsősorban figyelemmel kell lenni a lakosság teherbíró képességére,
adófizetési hajlandóságára.
6. Az adóhatósági eszközöket ezek ismeretében, humánus módon lehet az adóbevétel
érdekében alkalmazni.
Helyi fejlesztések során követendő elvek
1. Helyi fejlesztést elsősorban pályázat során nyert összeg felhasználásával lehet indítani.
Ha pályázati lehetőség nincs, a képviselőtestület erre tekintettel hozott határozata
alapján indítható a felhasználás.
2. Pályázati lehetőség esetén a saját erőt pályázati önerőként kell elsősorban felhasználni.
3. A pályázati pénzek pontos felhasználására, elszámolására kell törekedni, a
közbeszerzési szabályok betartásával.
Egercsehi, 2013. december 18.
Tóth Andrásné sk.
polgármester

3. napirendi pont
A Képviselő-testület 2014. évi ülésterve
Tóth Andrásné polgármester: A 2014. évi ülésterv az előző évekhez hasonlóan, minden hó
utolsó szerdája lesz, aztán menet közben pótoljuk, ha adódik olyan ügy, ami döntést igényel.
Szokás szerint havonta ülésezünk, a jegyző úr a bizottsági üléseket is beírta előre, ott ahol a
napirendi pontot tárgyalniuk kell..
Gál István képviselő: Júniusban van közmeghallgatás 15 órától, nem lehetne megcserélni a
testületi ülés időpontjával? Mert ha esetleg felmerül valami, akkor már a testületi ülésen meg
lehetne tárgyalni.
Dr. Benkár József jegyző: Az is egy testületi ülés.
Grósz Ilona alpolgármester: legyen benne az is, hogy az időpont utólag módosítható.
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy tervezet, ettől eltérő időpontban is tarthatja a testület a
következő ülését. Más? Kérem, aki az üléstervvel egyetért, szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2014. évi üléstervet. Felkéri az önkormányzat
jegyzőjét, hogy a napirenddel érintetteket jegyzőkönyvi kivonattal értesítse.
Az ülések előtt az előterjesztéseket a képviselőtestület tagjaival az ülést megelőző 5
nappal korábban írásban közölni kell. Az év közbeni változtatás jogát fenntartjuk.
Felelős: a közlésért a jegyző
Határidő: értelem szerint

9

A Képviselő-testület tervezett üléseinek napirendi pontjai és az előterjesztésért felelősök
Időpont 2014. január 29. 14.óra.
Napirendi pontok : 1. A 2014,évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása .
Előterjesztő: polgármester.
2. A 2014. évi költségvetés főbb számainak elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok.
Az előterjesztéseket a bizottságok véleményezik.
Időpont: 2014. februá 26. 14. óra.
Napirendi pontok:
1. A 2014.évi költségvetési rendelet elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok.
Az 1. napirendi előterjesztést a bizottságok véleményezik.

Időpont: 2014. március 26. 14 óra.
Napirendi pontok:
1. A 2013. évi belső ellenőrzés tapasztalatai
Előterjesztő: polgármester
Előadó: belső ellenőrzéssel megbízott.
2. A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: polgármester.
Az 1. napirendi előterjesztést a pénzügyi bizottság, a 2. napirendi előterjesztést minden
bizottság véleményezi.

Időpont: 2014. április 30. 14 óra.
Napirendi pontok:
1. A 2013. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyéb ügyek, indítványok.
Az 1. napirendi javaslatot minden bizottság véleményezi.

Időpont: 2014. május 28. 14 óra
Napirendi pontok:
1. A község háziorvosi ellátásáról tájékoztató.
Előterjesztő: háziorvos
2. Beszámoló a védőnő munkájáról
Előterjesztő: polgármester.
3. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolója.
Előterjesztő: Szolgálat vezetője.
4. Egyéb ügyek, indítványok.
Az előterjesztéseket a Szociális Bizottság véleményezi.

Időpont: 2014. június 25. 14 óra
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat állandó Bizottságainak beszámolója a
tevékenységükről.
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Előterjesztő: bizottságok elnökei.
2. Egyéb ügyek, indítványok.
A képviselő-testület 15 órától közmeghallgatást tart.

Időpont: 2014. augusztus 27. 14 óra.
Napirendi pontok:
1. A község közrend, közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Egri Rendőrkapitányság Vezetője.
2. A költségvetésről szóló 2014.évi rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
Előterjesztő: polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Az 1. napirendi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a 2. és 3.-kat a Pénzügyi Bizottság
véleményezi.

Időpont: 2014. szeptember 24. 14 óra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2013/2014.évi nevelési
munkájáról
Előterjesztő: polgármester
Előadó: óvodavezető.
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2015. évi fordulójához csatlakozás.
Előterjesztő: polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok
Az 1. 2. napirendi előterjesztést a Szociális Bizottság véleményezi.

Időpont: 2014. október 29. 14 óra.
Napirendi pontok:
1. Nyugdíjas Klub működéséről tájékoztató.
Előterjesztő: polgármester.
Előadó: Nyugdíjas Klub vezetője.
2. Egercsehi Iskoláért és Óvodáért Közalapítvány beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Előadó: Kuratórium elnöke
3 Egyéb ügyek, indítványok.

Időpont: 2014. november 26. 14 óra
Napirendi pontok:
1. A költségvetésről szóló 2014.évi rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2014. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló.
Előterjesztő: polgármester
3. A 2015. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: polgármester
4. Egyéb ügyek indítványok
Az 1, 2, 3. napirendi előterjesztéseket a Pénzügyi Bizottság véleményezi.
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Időpont: 2014. december 17. 14 óra
Napirendi pontok:
1. A Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről beszámoló.
Előterjesztő: jegyző
2. Tájékoztatás a könyvtár működéséről.
Előterjesztő: polgármester
Előadó: könyvtáros
3. Egyéb ügyek, indítványok.
Egercsehi, 2013. december 18.
Tóth Andrásné sk.
polgármester
4. napirendi pont:
A települési képviselők juttatásairól szóló 4/2013. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Tóth Andrásné polgármester: A Képviselő-testület rendeletével a települési képviselők
tiszteletdíjat 2013. január 1-től 38.650,-Ft összegben állapította meg, vagyis a közszolgálati
tisztviselők illetményalapjával azonos összegben.
A rendelet nem tartalmazza azokat az eseteket, amikor a képviselő bejelentés és annak
igazolása nélkül távol van a képviselő-testületi üléstől. Távollétét nem menti ki. A jelent
önkormányzati rendelet ezt a hiánytó pótolja. A képviselőnek alapvető kötelezettsége, hogy a
képviselő-testületi üléseken részt vegyen. Ha valamilyen ok folytán nem tud részt venni, ezt
megfelelően igazolnia kell és a polgármesternél távollétét előzetesen bejelentenie.
Amennyiben a képviselő e kettős kötelezettségét elmulasztja a tárgyhónapra járó tiszteletdíját
csak a törvény szerinti mértékkel csökkentve, kapja meg. A polgármesteri tisztség ellátásnak
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV. Tv. 17. §
(2) bek. alapján a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított
tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén csökkentés
újra megállapítható. Az önkormányzatnak önellátónak kell lennie, az ÖNHIKI-t kivezetik a
rendszerből. Van-e ezzel kapcsolatosan valami hozzászólás?
Ökrös Imre képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a távolmaradás sorozatosan nem
megoldás, a munkahelyről is el lehet jönni. Igazolja valamilyen módon, de lehet-e úgy, hogy
havonta -25%, ha nem vesz részt?
Dr. Benkár József jegyző: Törvény szerint lehet, de a Képviselő-testület dönti el. Igazolás
kell hozni, hogy kinek az érdekében nem tudott megjelenni. A munkáltatónál is lehet olyan
helyzet, hogy szükség volt rá.
Grósz Ilona alpolgármester: Aki ilyen feladatot vállalt, erkölcsi felelőssége jelen lenni, de
határozatot kell hozni.
Tóth Andrásné polgármester: A kérdés, hogy elfogadja-e a testület a 25 % csökkentést?
Ökrös Imre képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Gál István képviselő: Ez föl sem merült volna, ha aki nem jár be, nem fordul az
önkormányzat ellen. El sem fogadta a költségvetést, de beadja az inkasszót ellenünk.
Tóth Andrásné polgármester: Egyéb kérdés? Akkor szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a települési képviselők juttatásairól szóló 4/2013.
(II.17.) önkormányzati rendelet módosítását.
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Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.27.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban R) módosítása a települési képviselők juttatásairól.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV.tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
a következő rendeletet alkotja:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők juttatásairól szóló 4/2013. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő a képviselő-testületi ülésen való részvételének akadályát az ülés kezdetéig
köteles a polgármesternek jelezni. A jelzés történhet telefonon, faxon, e-mail-en. A távollétet
a képviselő igazolni köteles. A képviselő-testület annak az igazolását köteles elfogadni,
akinek az érdekében volt távol a képviselő a képviselő-testületi ülésről.
2. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Egercsehi, 2013. december 18.

Tóth Andrásné sk.
polgármester

Dr. Benkár József sk.
jegyző

5. napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási rendelet tervezet
Tóth Andrásné polgármester: A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. tv. 35. §.-a helyi
önkormányzati rendeletet rendel alkotni. A törvény a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának
megállapítását a miniszter hatáskörébe utalta, addig pedig a szállítás díját a közszolgáltató
állapítja meg azzal a megkötéssel, hogy a közszolgáltató a 2012,év decemberben irányadó –
még az önkormányzatok által megállapított- díjat 4.2%-al megemelt mértékben alkalmazhatja.
Ettől eltérő díjat a Magyar Energia Hivatal engedélyével alkalmazhat.
A rendeletben szabályozni kell a hulladékszállítás hatályát, rendjét, módját, a személyes
adatok kezelést, adatszolgáltatást a közszolgáltató részére.
A rendelettervezet tartalmazza a törvény által megszabott kereteket.
A közszolgáltatási szerződés megkötése a küszöbön van. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
kérem álláspontjuk ismertetésére.
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület részére.
Dr. Benkár József jegyző: Ez nem teljes, a 35 §-ban van, ami a minimum szabályozásból
kimaradt azt az önkormányzat szabályozhassa. Ezt lehet pótolni. Aki nem fizet, a NAV-hoz
lehet fordulni, hogy adók módjára hajtsák be.
Tóth Andrásné polgármester: Ha nincs más, szavazzunk.
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Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a Hulladékgazdálkodási rendeletet.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodásról

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi
CCXXXV. Tv. 88.§. /4/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya.
1.§.
(1) A rendelet hatálya Egercsehi Község közigazgatási területének lakott belterületére
terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen élő lakosok kötelesek igénybe venni a szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést.
(3) A hulladékszállítási közszolgáltatást a szállító vállalkozás az önkormányzattal kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján teljesíti.
(4) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és
kötelezett igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.
Hulladékkezelési közszolgáltatás
2.§.
(1) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben illetve egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezése
céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma a következőkre terjed ki:
a./ az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és
rendszeres illetve alkalmi elszállítására,
b./ az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente kétszeri – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre
a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi
elszállítására,
c./hulladéklerakó és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények működtetésére és
üzemeltetésére,
d./ az a,/ és b./ pontok szerint összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása.
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
3.§.
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(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a
közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost
írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább öt
nappal – köteles értesíteni.
(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.
(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét ( gyakoriság, útvonal, időpont ) az
ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével a
közszolgáltató Egercsehi Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az
ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.
(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött
külön szerződés alapján.
4.§.
(1) A településen működő gazdálkodó szervezet/gazdasági társaság/ és a szolgáltatás
igénybevételére egyéb kötelezettek valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt a
(2) bekezdésben meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában.
(2) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a./ a felek megnevezése, azonosító adatai,
b./ a közszolgáltatás igénybevételének első napja,
c./ a teljesítés helye,
d./ a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma,
e./ az ürítés gyakorisága és az ürítési napok dátum szerinti megjelölése,
f./ a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatóan keletkező hulladék
mennyisége, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g./ a gyűjtőedények használatának jogcíme, módja,
h./ a közszolgáltatás díja, megfizetésének módja,
í./ a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
j./ az irányadó jogszabályok meghatározása.
A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai
és kötelezettségei
5.§.
(1) A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint – a
környezetvédelmi valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával- a
közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő
ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
valamint az egyéb gyűjtőedényben:
a./ a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
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b./ ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy
darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente két
alkalommal – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő
begyűjtése és elszállítása,
c./ a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi
begyűjtése és elszállítása,
d./ a begyűjtött és elszállított települési szilárd hasznosításra történő átadása,
e./ a bármely okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli
pótlása.
(2) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak
szerint
köteles
eleget
tenni
adatszolgáltatási
és
nyilvántartási
kötelezettségének.
(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(4) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(5) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles
kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A
közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás
időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(6) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált
gyűjtőedény javítása, pótlása illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
(7) A gyüjtőedény beszerzéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6.§.
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy
helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a./ az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b./ a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további
kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét,
testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített
környezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
köztisztaságot ne zavarja,
c./ az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését
követő 30 napon belül írásban bejelenteni az önkormányzatnak.
(3) Nem terheli a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az
olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ahol
hulladék sem keletkezik.
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(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem
alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató
köteles az így átadott illetőleg a gyűjtőedényzet mellé a közszolgáltatótól vásárolt
zsákban elhelyezett hulladék elszállítására.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a
közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a
szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem illetve csak részben veszi igénybe.
(6) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles
elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az
önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély
alapján lehet.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából
a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző
gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 20 órától lehet
kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
(8) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében- lecsukott állapotban kell lennie.
A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(9) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat
és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
(10) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(11) Ha a gyűjtőedényben olyan hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödik vagy befagy illetve a hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt
az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni.
(12) A gyűjtőedénybe tilos folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét,
egészségét.
A hulladékszállítás rendje
7.§.

(1) A hulladékszállítás minden héten a keddi napon történik, 7.00 és 16.00 óra
között. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napja az azt
megelőző munkanap.
(2) Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a
szolgáltatást igénybe vevőket értesítenie.
A hulladékgyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

8.§.
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(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlantulajdonos is
használhatja a következő esetekben:
a./ társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösség által használt ingatlanok,
b./ ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás vagy jogi személy
szervezete működik és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is
dokumentáltan így állapodott meg.
(2) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodtak meg az (1)
bekezdésben meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a
képződő hulladék mennyiségének, az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.

Nem rendszeres közszolgáltatások
9.§.
A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal illetve a
karácsonyfa elszállításáról a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében- külön
díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről,
a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

A közszolgáltatási díj megállapítása
10.§.
(1) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a hulladékról szóló 2012.évi
CLXXXV. tv./ továbbiakban: Ht./ 91. §. (2) bekezdés alkalmazásával
állapítja meg.
(2) A Ht.47.§./4/ bek. alapján a miniszter állapítja meg.

A közszolgáltatás szünetelése
11.§.
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt
hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles
bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt,
azt legalább 30 nappal megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal
igazolni a szüneteltetés tényét.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos
ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
12.§.
(1) Az ingatlannal rendelkező vagy azt valamilyen más jogcímen használó
gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos
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nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 440/
2012./XII.29./ Korm. rendelet szabályai szerint.
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok tekintetében, akik
települési szilárd hulladékukat a közszolgáltatónak adják át, a magasabb
szintű jogszabályokban megkövetelt hulladékok nyilvántartásáról és
bejelentéséről a közszolgáltató gondoskodik.
(3) Az önkormányzat a Ht. 35.§.g./pontja alapján a közszolgáltató
megkeresésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj adók módjára
történő behajtása céljára adatot szolgáltat a Ht. 38.§. /3/ bekezdésben
megjelölt személyes adatokon kívül, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. tv. 161.§. alapján az adóhatóság részére közlendő személyes
adatokról.

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok
13.§.
(1) A településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
kötelesek igénybe venni a települési hulladék gyűjtésére, elszállítására az
önkormányzat által kötött közszolgáltatási szerződésből eredő közszolgáltató
szolgáltatását.
(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval
írásbeli szerződést köt.

Záró rendelkezések
14.§.
(1) Ez a rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Egercsehi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról valamint a
települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
13/2005./X.11./ önkormányzati rendelet 17 – 36.§.-ai
Egercsehi, 2013. december 18.

Tóth Andrásné sk.
polgármester
Kihirdetve: 2013.december 19.

Dr. Benkár József sk.
jegyző.
Dr. Benkár József
Jegyző

7. napirendi pont
Törvényességi Főosztály javaslatára válaszadás - Megállapodás fogorvosi ellátásról
Tóth Andrásné polgármester: A Megállapodás Szúcsra és Bekölcére is elment. A felmerülő
költségeket lakosságszám arányosan fizetik meg.
Dr. Benkár József jegyző: Szúcson már elfogadták.
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Tóth Andrásné polgármester: Szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a fogorvosi ellátásról szóló Megállapodást.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata
a fogorvosi ellátásról

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Egercsehi Község Önkormányzata / 3341. Egercsehi, Egri u. 8. képv:
Tóth Andrásné polgármester./ másrészről Szúcs Község Önkormányzata / 3338. Szúcs,
Kossuth u. 34. képv: Egyed Zsigmond polgármester / harmadrészt Bekölce Község
Önkormányzat /3343. Bekölce, Béke u. 43. képv: Gálné Mátrai Ágnes polgármester/ között
a következő feltételekkel:
1./ Megállapodó önkormányzatok rögzítik, hogy településeik egy fogorvosi körzetet alkotnak.
A székhely: Egercsehi, a székhelyhez tartozik Szúcs és Bekölce községek.
2./ A fogorvosi körzetet a Pandius Kft. képv: Dr. Molnár Györgyi fogorvos látja el. A
feladatellátás helye: Eger, Vörösmarty u. 4..
A fogorvos vállalkozóként látja el az egészségügyi közszolgáltatási feladatait. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül a fogorvos szerződik, igy közvetlenül kapja a
finanszírozást.
3./ A fogorvosi ügyeletet Eger, Klapka u. 1-3. szám alatt látják el, ahol az ambuláns ellátásra
szoruló betegek kapnak szolgáltatást.
4./ Abban az esetben, ha az önkormányzatokat a szolgáltatás ellátása során anyagi fizetési
kötelezettség terhelné, azt vállalják egymás között megosztani és lakosságarányosan
megfizetni.
Együttműködő önkormányzatok törekszenek a fogorvosi rendelő olyan állapotba hozására,
hogy a fogorvos az Egercsehi, Bányász tér 3. sz. alatti rendelőben fogadhassa pácienseit.
5./ Megállapodó önkormányzatok a fogorvosi körzetre a 2000.évi II. tv. valamint a
végrehajtására megjelent 313/2011./XII.23./ Korm. rendelet rendelkezéseit tartják
irányadónak.
6./ Megállapodó önkormányzatok a közöttük létrejött és 1999. január 1.-től hatályos Társulási
megállapodást hatályon kívül helyezik.
Ezt a megállapodást megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Egercsehi, 2013. december „18„
Szúcs, 2013. december „ „
Tóth Andrásné sk.

Egyed Zsigmond
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Polgármester
69/2013./XII. 18./önk. hat.

polgármester
……../2013./XII. /önk.hat.

Bekölce, 2013. december „ „

Gálné Mátrai Ágnes
Polgármester
……../2013./XII…/önk.hat.

8.napirendi pont
Törvényességi Főosztály javaslatára válaszadás - Megállapodás háziorvosi ellátásról
Tóth Andrásné polgármester: A háziorvosi megállapodás ugyanez, jövő nyáron lesz
esedékes.
Kérem szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a háziorvosi ellátásról szóló Megállapodást.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata
a háziorvosi ellátásról
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Egercsehi Község Önkormányzata / 3341. Egercsehi, Egri u. 8.
képv: Tóth Andrásné polgármester/ másrészről
Szúcs Község Önkormányzata / 3338.Szúcs, Kossuth u. 34. képv: Egyed Zsigmond
polgármester / között a következő feltételekkel a háziorvosi körzet működtetéséről:
1./ Megállapodó önkormányzatok rögzítik, hogy településeik egy háziorvosi körzetet
képeznek. A székhely: Egercsehi, Bányász tér 3. A körzethez tartozik Szúcs község is.
2./ A háziorvosi körzetben Dr. Lukács Attila háziorvos látja el az egészségügyi
közszolgáltatási feladatokat. A háziorvos az Országos Alapellátási Intézet / 1135. Budapest,
Jász u. 84-88./ továbbiakban: OALI./ alkalmazásában áll mindaddig, amíg a szakvizsgát nem
teljesíti. A háziorvos mentora: Dr. Varga László balatoni háziorvos.
3./ A megállapodó önkormányzatok rendeletben jelölték ki az orvosi tevékenység végzésének
földrajzi területét. / 11/2002./VII.31 / Egercsehi Község Önkormányzatának rendelete a
háziorvosi körzetről./
4./ Megállapodó önkormányzatok megerősítik azt a szándékukat, hogy a háziorvosi körzetet a
továbbiakban is fenn kívánják tartani.
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A háziorvosi ügyeletet az Agria Ügyelet Kft. / Eger, Szálloda u. 2./ látja el, az annak
működtetéséhez vállalt anyagi hozzájárulást megállapodó felek továbbra is megfizetik.
5. Abban az esetben, ha az önkormányzatokat a szolgáltatás ellátása során anyagi fizetési
kötelezettség terhelné, azt vállalják egymás között megosztani és lakosságarányosan
megfizetni.
6./ Egercsehi Község Önkormányzata a háziorvosi közszolgáltatás biztosításában együtt
működik az OALI.-val, a vele kötött szerződés hatályosulása érdekében.
Megállapodó felek a háziorvosi körzet működtetésében irányadónak tekintik az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000.évi II. tv. valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011./XII.23./
Korm. rendelet rendelkezéseit.
7./ Megállapodó önkormányzatok jelen megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg az
Egercsehi, Szúcs Egészségügyi Intézményi Társulást hatályon kívül helyezik.
Ezt a megállapodást megállapodó felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Egercsehi, 2013. december „18.”

Tóth Andrásné sk
Polgármester
70/2013./XII.18./ önk. hat.

Egyed Zsigmond sk
polgármester
……../2013./XII…/ önk.hat.

9. napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok
Egercsehi Községi Önkormányzat és Intézményei 2014. évi ellenőrzési tervének
megállapítása
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, döntésüket közölje.
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk, a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem, szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Községi Önkormányzat és Intézményei
2014. évi ellenőrzési tervének megállapítását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata (1. sz. melléklet)
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK megküldte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést ami 2015. december 31-ig hatályos. A határozati javaslat a következő: Egercsehi
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft-vel (3250
Pétervására, Tisztisor u.29.) megköti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
A PEVIK Kft. a szolgáltatás működési önköltsége és a közszolgáltatási szerződés alapján
várható szolgáltatási díj különbözetét saját forrásból az önkormányzat nem képes átadni a
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szolgáltató cég részére.Amennyiben kifejezetten erre a célra állami forráshoz jut az
önkormányzat, kompenzációként átadja a különbözetet a PEVIK Kft. részére.
Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a
közszolgáltatási szerződést aláírja. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta, megköti a PEVIK Kft.-vel a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata
Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kftvel (3250 Pétervására, Tisztisor u.29.) megköti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést.
A PEVIK Kft. önköltsége és a közszolgáltatási szerződés alapján várható szolgáltatási díj
különbözetét saját forrásból az önkormányzat nem képes megtéríteni a szolgáltató cég részére.
Amennyiben kifejezetten erre a célra állami forráshoz jut az önkormányzat, kompenzációként
megtéríti a különbözetet a PEVIK Kft. részére.
Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a
közszolgáltatási szerződést aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs más, az ülést bezárom.
Kmf.

Tóth Andrásné sk
polgármester

Dr. Benkár József sk
jegyző

Grósz Ilona sk
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)

Ökrös Imre sk
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Barta Judit sk
jegyzőkönyvvezető
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