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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én 14.00 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban. 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
4/2014. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által 
benyújtandó pályázat 2014. évi igényt 
támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatási igény benyújtásához szükséges 
önkormányzati nyilatkozatokat aláírja. 

5/2014. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-
testület felhatalmazza a község 
polgármesterét, hogy földmérő felkérésével az 
Egercsehi 096/16 hrsz.-ú földterületből egy 
hozzávetőlegesen megállapított 480m2 
nagyságú részt kiméressen, és helyrajzi 
számmal látasson el. A kimérést követően a 
megosztás után létrejövő földterület vételére 
vonatkozó ajánlatot 60 napra közszemlére 
tegye. A Képviselő-testület a közszemlére tételt 
követően dönt a földterület eladásáról 

6/2014. Egercsehi Községben a 2014. évi falunap 
(VIII.30.) közös szervezésben a Bányász 
Baráti Körrel és a Szakszervezettel, a Bányász 
nappal összevontan kerül megrendezésre. 

7/2014. Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-
Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és Szociális 
Szolgáltató Központtól kapott költségvetés 
átdolgozásra visszaküldésre kerüljön 

 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
1/2014. Egercsehi Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetés főbb számainak elfogadása 
2/2014. A közterületek elnevezéséről, valamint az 

elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályairól 

 
 
Napirendi pontok: 
 
 1./ A 2014. évi költségvetés főbb számainak elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 

2./ A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

  Előterjesztő: polgármester 
 3./ Egyéb ügyek, indítványok 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-én 14.00 
órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatal helyiségében. 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné  polgármester 
 Grósz Ilona   alpolgármester 
  Gál István   képviselő 
 Ökrös Imre   képviselő 
 Puskás András  képviselő 
 Beraxa Krisztina  képviselő 
 
Távol van:   Ficzere Gábor képviselő (érkezett 14.55 órakor) 
 
 
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, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó nincs 
jelen, mert a mai napon van a Kincstárban a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban értekezlet. 
Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 6 jelen van, így a testület határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál István és Puskás András képviselőket megválasztani. 
Van más javaslat a hitelesítők személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Gál István és Puskás András 
képviselőket. 
 
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: 
A 2014. évi költségvetés főbb számainak elfogadása 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV.törvény 23. § és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 24. §-a rendelkezéseit figyelembe vételével készült. A 
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Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést, kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
döntésüket ismertesse. 
Ökrös Imre elnök: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, a 2014. évi 
költségvetést részletesen megtárgyaltuk, 129.666 eFt bevételi és 129.666 eFt kiadási 
összegekkel. A feltüntetett számadatokkal javasoljuk a Képviselő-testület részére elfogadásra.  
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 
mellékelt számadatokkal megtárgyalásra javaslom, tekintettel arra, hogy ez még évközben 
többször módosulni fog a különböző pótelőirányzatokkal, mint pl. az FHT, a rendszeres szoc. 
segély, óvodáztatási támogatás, közfoglalkoztatás és még sorolhatnám. Kérdés, észrevétel 
van-e a Képviselők részéről? 
Beraxa Krisztina képviselő: Én lemondok a tisztelet-díjamról, a 2013 és 2014. éviről, annak 
számfejtését sem kérem.  
Tóth Andrásné polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel 
kapcsolatban? Nincs, a rendeletet szavazásra teszem fel. 
 
Ficzere Gábor képviselő megérkezett 14.55 órakor. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét. 

Határid ő: 2014. január 01. 
Felelős: polgármester 

 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete 
Egercsehi Község 2014. évi költségvetése 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 117. §-ára tekintettel Egercsehi Község önkormányzata a következő rendeletet 
alkotja: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
 A rendelet hatálya Egercsehi Község Önkormányzatra és szerveire terjed ki.  
 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 
 

2.§ 
 

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi 
főösszegét 129 666 ezer forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2014.évre nem 
tervez. 
 

3. § 
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Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint 
ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

A 2014.évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. 
melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
a./ Egercsehi Községi Önkormányzat                        11,5  fő 
b./ Egercsehi Napköziotthonos Óvoda                        5,5  fő  
c./ Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal               8,0  fő 
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzati szintre összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2015-2017. évekre a 6. melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az önkormányzati szintre összesített, a 2014. év várható bevételi és kiadási 
előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza. 

 (3) Az önkormányzati szinte összesített, 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatokat 
feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. 

 (4) Az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet 
tartalmazza. 
 

7.§ 
 

Az önkormányzat 2014. évi általános tartalék összege 300.000 Ft. A céltartalék nagysága 
200.000 forint. 
 

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét 
kiadásai finanszírozására köteles fordítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a 
képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről 
a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletről a képviselő-
testület határozatban dönt. 

 
9.§ 

 
(1) A köztisztviselők illetményalapja 2014. évre 38.650 Ft. 
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(2) A köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás összege 2014. évre vonatkozóan 
az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft/év/fő.  

 
4. Záró rendelkezések 

 
10.§ 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január hó 1. 
napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Egercsehi, 2014. január 29. 

 

Tóth Andrásné. sk  ..........................  Dr.Benkár József sk. 

polgármester ....................................  jegyző 

 

Záradék: 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Kelt: Egercsehi, 2014. január 30. 

 dr. Benkár József sk. 

         jegyző 

 
2. napirendi pont: 
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
Tóth Andrásné polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendeletet, kérem 
Elnök urat ismertesse álláspontjukat. 
Puskás András képviselő: Megtárgyaltuk, két változtatással, a 9. § városközpont helyett 
település megnevezés, és a 17.§ kihagyásával, javasoljuk elfogadásra. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem, aki a módosított rendelettel egyetért, szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Község Önkormányzat a közterületek 
elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletét. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
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Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés 
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól 
az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 
 

I.  FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Rendelet célja 
 

1.§ 
 
Egercsehi Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni 
csak e rendelet szabályai szerint lehet.  
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2.§ 
 
E Rendelet alkalmazásában: 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan 
természetbeni beazonosítását szolgálja.  

 
 

II.  FEJEZET 
 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 
 

3.§ 
 

(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet 
nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása 
Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.  

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell 
állapítani.  

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési 
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  

 
 



 7

4.§ 
 
 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Egercsehi község jellegére, 
történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.  

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és 
közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak 
megfelelően kell megállapítani. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, 
földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő 
elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek 
állítson emléket, aki 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, 
b) élete, munkássága valamely módon Egercsehi községhez kötődik.  

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  
 
2. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai 
 

5.§ 
 

(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban 
kezdeményezheti: 

a) polgármester 
b) a Képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzat képviselője, 
d) Egercsehi község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel 

rendelkező állampolgár, 
e) Egercsehi község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, 

telephellyel rendelkező jogi személy.  
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága véleményezi.  
 

6.§ 
 
Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 
napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező 
időtartamra Egercsehi Község Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az 
elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a 
képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.  

 
7.§ 

 
(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, 
földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a község 
által fenntartott egészségügyi és oktatási intézményt, és a közmű-
szolgáltatókat. 

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés 
nélkül megszűnik. 
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(3) A település közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a 
változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az Egercsehi Közös 
Önkormányzati Hivatal vezeti.  

 
III.   

IV.  FEJEZET 
 

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  
SZABÁLYOK 

 
1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje 

 
8.§ 

 
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket 

házszámmal kell ellátni.  
(2) A házszám arab egész szám. 
(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 

közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok)  az 
ABC betűjének alátörésével. 

(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab 
számokkal történik.  
(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.  
(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti 

főhomlokzata határozza meg a házszámozást.  
 

9.§. 
 

(1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a településtől 
kifelé haladva növekedjenek. A közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat 
páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a 
közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően 
történik. 

 
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató 

járásával megegyező irányú.  
(3) A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) 

házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. 
(4) E § (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek 

házszámozását nem érintik.  
 

2. Eljárási szabályok 
 

10.§. 
 

Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.  
 

11.§ 
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A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a 
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

 
 

V. FEJEZET 
 

A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMREN DEZÉS 
 

1. A névtáblák elhelyezésének szabályai 
 

12.§ 
 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a 

saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a 

névtábla kihelyezését tűrni köteles.  
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az 

önkormányzat gondoskodik. 
 

13.§ 
 

(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el 
kell helyezni. 

(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 
névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal 
áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat 
közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 

 
2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 

 
14.§ 

 
(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról 

jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek 
hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az 
ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.  

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, 
szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett 
gondoskodik.  

 
3. Lakcímrendezés 

 
15.§ 

 
Amennyiben az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal által az adott ingatlanra 
megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan 
tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon 
belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.  
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VI.  FEJEZET 
 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

16.§ 
 

Ez a Rendelet a 17.§ kivételével 2014. február 1. napján lép hatályba. E Rendelet 17.§-a 2014. 
december 1. napján lép hatályba.  

 
17.§ 

 
(1) A jelen Rendelet 14.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének 30 napon belül nem tesz 
eleget, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható.  

 
(2) Aki a házszámmal kapcsolatos, jelen rendelet 14.§-ában, vagy 15.§-ában foglalt 
kötelezettségét megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása 
szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  
 
(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben 
átruházott hatáskörben I. fokon a jegyző jár el.  

 
 

Tóth Andrásné sk.       Dr. Benkár József sk  
polgármester         jegyző 
 
Z Á R A D É K:  
 
A rendelet 2014. január 30. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és az önkormányzati honlapon történt közzététellel. 

Egercsehi, 2014. január 29. 
 Dr. Benkár József sk. 
  Jegyző  
 
 
3 napirendi pont 
Egyéb ügyek, indítványok 
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt.-től idei évben is kaptunk levelet, 
hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtanak be. A pályázati anyag beadási határideje 
2014. február 17-e. Ehhez szükséges dokumentum számukra a Képviselő-testület határozata a 
pályázati támogatásáról, és a BM rendelet 1.sz. mellékletében szereplő nyilatkozat, amit a 
polgármester ír alá és ad ki. Van-e kérdés? Ha a Képviselő-testület egyetért, kérem 
szavazzunk. 
 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2014. évi lakossági víz- és 
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csatornaszolgáltatás támogatására benyújtandó pályázati igényt támogatja, 
felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására. 
 
 
 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014. (I.29.) önkormányzati határozata 

 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületi döntése, hogy a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó 2014. 
évi pályázati igényt támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 
önkormányzati nyilatkozatokat aláírja. 

 Határidő: 2014. február 17. 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth Andrásné polgármester: Dobó Zsolt Egercsehi Pataksor u.12/4. sz. alatti lakos 
kérelemmel fordult az önkormányzat Képviselő-testületéhez az Egercsehi 096/16 hrsz-u 
területből,  mintegy 480m2 nagyságú földterület megvásárlása iránt. A földterület vételárát 
100,-Ft/m2-ben jelölte meg. A földterület magántulajdonba kerülése senkinek az érdekét nem 
sérti, a közlekedést sem akadályozza. Abban kérem a Képviselő-testület állásfoglalását, hogy 
a földterület megosztásának költségét is vállaló magánszemély vételi ajánlatát közszemlére 
tegyük-e. (A Képviselő-testület tagjai térképen egyeztetik a terület pontos helyét.) A 
kimérésnél ott leszünk, nehogy valakit korlátozzon. A Képviselő-testület dönt eladja-e a 
területet. 
Beraxa Krisztina képviselő: Ha kihirdetésre kerül, bárki megveheti, akár én is? 
Dr. Benkár József jegyző: Szántóként van nyilvántartva, belterületbe nem engedik vonni. Ő 
sem akarja bevonni, vételi ajánlatot kell hirdetésre kitenni, az ajánlatban leírni mi alapozza 
meg a kérést. 60 nap után dönt a Képviselő-testület az eladásról. Jelenleg bérleti szerződése 
van rá, ami 2014. szeptember 30-ig szól. Nincs elővételi joga. 
Gál István képviselő: Minimál összeg nincs külterületre? 
Dr. Benkár József jegyző: Nincs. Viszont megnéztem az egész terület 3ha nagyságú, aminek 
aranykorona értéke 28,17. 
Beraxa Krisztina képviselő: Aranykorona értéke, mit jelent? 
Dr. Benkár József jegyző: Az adott területre érvényes besorolás, egy adott terület földértékét 
minősíti. Ez községenként más és más érték, ami egyes művelési ágnak minőségi osztályaihoz 
külön-külön eltérő Ak/ha értéke. Ez mindenképpen külterület marad. Mezőgazdásszal kell 
beszélni, pontosan mennyi az értéke.  
Puskás András képviselő: Nehogy alacsonyabb áron adjuk el, mint a valódi értéke. 
Gál István képviselő: A határozati javaslatban javítást kérek, a polgármestert felhatalmazza, 
nem ő intézi a földkimérést, hanem helyette azt, hogy földmérőt felkérjen, bízzon meg.  
Dr. Benkár József jegyző: Javítjuk. 
Beraxa Krisztina képviselő: Belterület 100Ft, külterület kevesebb, de ne legyen áron alul 
eladva. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak az önkormányzat kérheti fel a földmérőt, attól 
eltekintve, hogy a vásárló fizeti. Kérdés, hogy el akarja-e adni a Képviselő-testület? 
Ökrös Imre képviselő: Ha eladjuk, bele lehetne írni, hogy amennyiben ő eladja, az 
önkormányzatnak legyen elővételi joga. 



 12

Dr. Benkár József jegyző: Ezt nem kell, de beleírható, hogy 5 évig nem adhatja el. 
Tóth Andrásné polgármester: Szavazásra teszem fel az eladási szándékot, amennyiben igen, 
közszemlére tesszük, és felhatalmazás a polgármester részére földmérő megbízására. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megszavazta az Egercsehi, 096/16 hrsz.-u földterület kimért 
részének eladási szándékát, felhatalmazza a polgármestert földmérő felkérésére. 
 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (I.29.) önkormányzati határozata 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a község 
polgármesterét, hogy földmérő felkérésével az Egercsehi 096/16 hrsz.-ú földterületből 
egy hozzávetőlegesen megállapított 480m2 nagyságú részt kiméressen, és helyrajzi 
számmal látasson el. A kimérést követően a megosztás után létrejövő földterület vételére 
vonatkozó ajánlatot 60 napra közszemlére tegye. A Képviselő-testület a közszemlére 
tételt követően dönt a földterület eladásáról. 
        Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester 
 
Tóth Andrásné polgármester: Toókos Zoltán Egercsehi lakos két programot szeretne 
Egercsehibe szervezni, az egyik a Falunapra, a másikat szeptember hónapban. A Falunapra 
Öregfiúk meccset a Nemcsák Károly színész csapattal, szeptemberben pedig a Lovas Színház 
előadását Pintér Tibor színművésszel. Utóbbi költsége 1mFt, amire szponzorokat keres, mivel 
ezt az összeget valamilyen formában elő kell teremteni. Ehhez a produkcióhoz helyi lovasokat 
is szeretne szerepeltetni. A két rendezvényhez kéri a Képviselő-testülettől a futballpálya 
használatát, ahol mindkettő megrendezhető lenne. Én elmondtam, hogy nincs tribün a nézők 
elhelyezésére, ezt is vegye figyelembe. Esetleg lehetne mobil tribün, de az nagyon drága.  
Gál István képviselő: Felmerült már régebben is, hogy a falunapot össze kellene hozni a 
Bányász nappal. A Bányász Baráti Kör, a Szakszervezet legyen együtt, akkor tartalmasabb 
programot lehetne szervezni. 
Ökrös Imre képviselő: A Bányász Baráti Kör is foglalkozott már ezzel, tartalmasabb 
Bányász Nap lenne. Ha a Lovas Színház jönne, tartalmasabb lenne, az Öreg fiúk meccsét 
viszont figyelembe kell venni, hogy nincs öltöző. 
Gál István képviselő: Meg van az öltöző, bojler is van, felszerelés is van. 
Tóth Andrásné polgármester: Attól függ, mikor lenne, időpontot kell egyeztetni. A meccs 
itteniekkel lenne 30-40 éves korosztályból. 
Ökrös Imre képviselő: Lehetne szeptember 5, 6-án, vagy augusztus vége? 
Tóth Andrásné polgármester: Döntsünk, hogy közösen csináljuk-e? Augusztus 30. 
szombatot javaslom? 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy a 2014. évi falunap augusztus 30-án, közös 
szervezésben a Bányász Baráti Körrel és a Szakszervezettel a Bányász nappal 
összevontan kerül megrendezésre. 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2014. (I.29.) önkormányzati határozata 

Egercsehi Községben a 2014. évi falunap (VIII.30.) közös szervezésben a Bányász Baráti 
Körrel és a Szakszervezettel a Bányász nappal összevontan kerül megrendezésre. 
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         Határidő: folyamatos 
         Felelős: polgármester 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Hevesaranyostól kapott Gyermekjóléti és Szociális 
Szolgáltató Központ költségvetését visszaküldöm átdolgozásra. Kérem, ha egyetért a 
Képviselő-testület szavazzon. 
 
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül megszavazta, hogy a Hevesaranyosi székhellyel működő társulás 
költségvetése kerüljön átdolgozásra. 
 

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014. (I.29.) önkormányzati határozata 

hogy a Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-Egercsehi-Szúcs Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központtól kapott költségvetés átdolgozásra, visszaküldésre 
kerüljön az intézményhez. 
 
 
Gál István képviselő: Egy Egercsehi lakos érdeklődik, ha egy meglévő melléképületet 
szeretne felújítani, szilárd alappal rendelkezik, kell-e építési engedély? Saját területen fekszik, 
most fészernek használja, jelenleg fából készült, lebontaná, és falat húznának fel helyette. 
Dr. Benkár József jegyző: Meg fogom nézni az erre vonatkozó rendeletet. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs más, az ülést bezárom. 
 
 
Egercsehi, 2014. január 29. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Tóth Andrásné Dr. Benkár József 
       Polgármester    jegyző 

 
 
 
 Puskás András      Gál István 
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


