
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án 1700 

órakor tartott ülésén, a hivatalban. 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
69/2009. (VI. 30.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2008. évi munkájáról 
70/2009. (VI. 30.) Közalapítvány bérleti díj mentessége 
71/2009. (VI. 30.) Megbízás építési beruházás kivitelezésével  
72/2009. (VI. 30.) Hulladékkezelés 2010. december 31-ig  
73/2009. (VI. 30.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 
74/2009. (VI. 30.) Vis maior pályázat 
75/2009. (VI. 30.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata 
76/2009. (VI. 30.) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőség alapító okirata  
77/2009. (VI. 30) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata 
78/2009. (VI. 30.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet alapító okirata  
79/2009. (VI. 30.) Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
alapító okirata  
80/2009. (VI. 30.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása  
81/2009. (VI. 30.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosítása 
82/2009. (VI. 30.) Könyvvizsgáló megbízása 
83/2009. (VI. 30.) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 
84/2009. (VI. 30.) A települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet 
módosításának elutasítása 
85/2009. (VI. 30.) Polgárőr Egyesület támogatása    
 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
8/2009. (VI. 30.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról, valamint a települési szilárd 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.) rendelet módosításáról 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Egercsehi szórakozó és vendéglátó helyiségek nyitvatartási rendjének  
 megtárgyalása 
 Előterjesztő: körzeti megbízott 
2. Védőnői munkáról beszámoló, tájékoztató a háziorvos munkáról 
 Előterjesztő: védőnő, háziorvos 
3. 2009. évi költségvetés módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
4. Egyéb ügyek, indítványok 
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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án 1700 

órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
 Argyelánné Józsa Györgyi képviselő 
 Dorkó Ottóné képviselő 
 Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 
 Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
 Pálinkás Jánosné képviselő 
 Puskás András képviselő 
 Surányi László képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
  Kovács Csaba körzeti megbízott 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, megállapítom, hogy a 
megválasztott 10 képviselőből 10 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Ficzere Gábor képviselőt javaslom 
megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki 
egyetért azzal, hogy Grósz Ilona alpolgármester és Ficzere Gábor képviselő legyenek a 
jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Ficzere Gábor képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Dorkó Ottóné képviselő: Szeretném, hogy ha a 3. napirendi pont kikerülne a ma tárgyalandó 
ügyek közül, mert a képviselőket erről nem tájékoztatták, és javaslom, hogy a 3. napirendi 
pont legyen a fogászati ellátásról szóló tájékoztató, mert biztos több képviselő is szeretne 
erről tájékoztatást kapni. 4. napirendi pontként szeretném, hogy ha a fonyódligeti üdülési 
lehetőségről kapnánk tájékoztatót. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a két napirendi javaslatot az egyéb ügyek, indítványok 
napirendi pont keretében tárgyalta volna a képviselő-testület. 
Dorkó Ottóné képviselő: Én kérném, hogy ez szerepeljen külön napirendi pontban. 
Tóth Andrásné polgármester: Van más javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban?  
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mikor tárgyalnánk akkor a 2009. évi költségvetés 
módosítását? 
Tóth Andrásné polgármester: A következő ülés augusztusban lesz. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor még nem késő ezt a napirendi pontot 
tárgyalni? 
Tóth Andrásné polgármester: Csak akkor tudjuk már tárgyalni. A fogászatról szóló 
tájékoztató lesz akkor a 3. napirendi pont. 



Dorkó Ottóné képviselő: Igen, visszajelzés alapján, kérik a lakosok. Fizetünk ezért az 
ellátásért. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem mi fizetünk, hanem a MEP. 
Dorkó Ottóné képviselő: A képviselőket gondolom érdekli, hogy hányan veszik igénybe az 
ellátást. 
Tóth Andrásné polgármester: 3. napirendi pont a fogászati ellátásról szóló tájékoztató, 4. 
napirendi pont a fonyódligeti üdülési lehetőségről szóló tájékoztató, 5. napirendi pont az 
egyéb ügyek, indítványok. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 

I. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a tanácskozási joggal meghívott Barcsainé dr. 
Érsek Rita körjegyző asszonyt, Kovács Csaba körzeti megbízottat, dr. Lukács Attila 
háziorvost, Király Katalin védőnőt, és a lakosság és üzletek részéről jelen lévő vállalkozókat 
és lakosokat. A Fekete Gyémánt vendéglátó hely nyitvatartásával kapcsolatban a mai napon 
egy beadvány lett benyújtva, amit az ülés előtt a képviselőknek kiosztottunk. Ismerteti a 
levelet. Kérem a körzeti megbízottat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Köszöntöm a polgármester asszonyt, a jegyző asszonyt, a 
képviselő-testületet és a vendéglő részéről megjelenteket. A csendháborítás nem csak 
éjszakára vonatkozik, hanem nappalra is. Szombat éjszaka a vendéglőben megbeszélték 
Ország Gábor úrral, hogy a zenét olyan hangosra állítják, ami nem zavaró. Hagy legyen már 
az én ablakom éjszaka nyitva. Egyébként eddig sem zavart a zene. Amiért erre sor került, 
arról nem szeretnék vitát nyitni. Nem szeretném azt, hogy a közbiztonság olyan mértékben 
rossz lenne a környéken, hogy ide megerősítő rendőröket kelljen hívni. Amíg tudom, tartom a 
frontot. Eddig a felére vagy negyedére csökkent a bűncselekmények száma. Vannak dolgok, 
amik szolgálati titkok, ezt nem tárom a képviselő-testület elé. 
Surányi László képviselő: Nekem van hozzá közöm, mert tulajdonos vagyok. Ezzel a 
vendéglővel még nem volt probléma. Amióta kiadtam figyelemmel kísérem a működését. 
Elmondtam a bérlőknek, hogy úgy adom ki, hogy ha a megszokott színvonalon megy tovább. 
Mással kellene foglalkoznia a rendőrnek. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Úgy gondolom a képviselő úrnak is. 
Surányi László képviselő: Én a lovaimmal foglalkozom. Tulajdonosa vagyok annak az 
épületnek. Nem tudom, hogy milyen okból van ilyen figyelemmel kísérve ez a szórakozó 
hely. Az én ellenőrzési könyvembe nem volt beírás. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: A rendőri ellenőrzéseket nem tudom, hogy az elődeim 
hogy végezték. Heves megyében van egy akciócsoport felállítva, hogy kevesebb legyen a 
szabálysértés és a bűncselekmény. A körzeti megbízottak a területükön lévő vendéglátó ipari 
egységeket ellenőrzik. Az ellenőrzési naplóba ezeket be kell vezetni. 
Surányi László képviselő: Egy hónap alatt kilencszer volt ellenőrzés. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Nem lehet ennyiszer ellenőrizni? 
Surányi László képviselő: De lehet, csak ez már feltűnő. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Ilyen ellenőrzés mindenhol lesz. 
Surányi László képviselő: Helyes, előbb meg kellett volna tenni. De itt semmilyen probléma 
nem volt. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Én már akkor itt voltam, amikor a képviselő úr 
üzemeltette a helyiséget. Volt akkor valamilyen probléma? 



Surányi László képviselő: Nem. Csak vannak dolgok, amik feltűnnek nekem. Ellenőrizze 
nyugodtan a helyiséget. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Nekem három településem van, ahol rendet kell tenni. Ez 
a jelenség Hevesaranyoson is probléma volt. Ott minden hétvégén verekedés volt. 
Surányi László képviselő: Nálam soha nem volt verekedés. Erre én figyeltem. Ha bál volt, 
akkor sem volt semmilyen probléma, mert vigyáztunk. Nekem a saját érdekem, hogy a nívó 
megmaradjon. Megkérdeztem a lányomat, hogy volt-e valamilyen probléma az ellenőrzéskor 
azt mondta, hogy nem. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Attól, hogy én mindent rendben találok hiba még lehet. A 
probléma nem a jelenlévőkre tartozik. A képviselő úr az első lesz, akinek elmondom, hogy ha 
lehet. 
Surányi László képviselő: Tudom, hogy mire céloz. Figyeltem én ezt, de eddig még nem 
láttam. Ezek rossz indulatok. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Ezek nem csak rossz indulatok. A Fenyő söröző egy 
alkalommal volt hosszabb ideig nyitva, és két embert meg is vertek. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A képviselő-testületnek a nyitvatartást kellene szabályozni. A 
képviselő-testületnek ebben van döntési joga? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testületnek nem kell döntenie, mert a 
jegyzőnek kell a nyitvatartást korlátoznia, ha érkezik ezt indokló bejelentés. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Mennyi bejelentés érkezett? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Írásbeli bejelentés nem érkezett, csak szóbeli panasz, 
melyről jegyzőkönyvet nem lehetett készíteni, mert a panaszos nem járult hozzá. Kértük, hogy 
az üzemeltető jöjjön be, hogy ismertessük vele a szóbeli panaszt. Az üzemeltetőt nem lehetett 
arról meggyőzni, hogy a nyitva tartásán változtasson a szóbeli panaszban kértek szerint. 
Surányi László képviselő: Ma már más világ van, a fiatalok este 10 órakor indulnak el 
bulizni. Majd megunják egyszer ezt az egészet. Sajnos ez egy ilyen világ. 
Dorkó Ottóné képviselő: Csodálkozom ezen, hogy megvitatásra került ez a téma. A jegyző 
asszony is elmondta, hogy nem érkezett bejelentés. 
Tóth Andrásné polgármester: A helyiség üzemeltetésével nekem sincs kifogásom. De a 
buszmegállót ettől még szétverik. Tehát kizárni a kettőt nem lehet egymástól. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mennyi a nyitvatartási idő? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hétvégén reggel 6-ig vannak nyitva. De ezt nem mi 
szabjuk meg. Az időpontot az üzemeltető jelenti be. 
Grósz Ilona alpolgármester: Hétköznap 10-ig vannak nyitva. 
Gál István képviselő: Nehéz és kényes kérdés ez. Vannak itt olyan dolgok a háttérben, 
amiket nem lehet kimondani. Viszont szeretném emlékeztetni a képviselő-testületet, hogy az 
Ifi ház is reggel 6-ig volt nyitva. Itt sem az a probléma, hogy ott bent mi történik, hanem az, 
hogy utána mi történik, amikor onnan kijönnek a fiatalok. Én sokat járok ki éjszaka. A 
hajnalig tartó nyitva tartás ok a buszmegálló szétverésére, és arra, hogy tizenéves gyerekek 
részegen fekszenek az utcán. Én nem az üzemeltető ellen vagyok, hanem az ellen, ami ott 
folyik. Vannak fiatal ismerőseim, akik elmondták, hogy nem az ital hatására történnek ezek a 
dolgok, amik ott vannak, hanem kábítószer hatására. 
Surányi László képviselő: Ez komoly vád. 
Gál István képviselő: Nevet nem mondtam. Ha bedugjuk a fejünket a homokba azzal nem 
biztos, hogy jó dolgot csinálunk. Itt a környéken egy helyiség sincs, amelyik reggel 6-ig lenne 
nyitva. Ezért itt olyan emberek is megfordulnak, akiknek nem kellene. Többször lejárok 
éjszaka, ne mondják a képviselők, hogy ilyen nincs. Én örülök neki, amikor kulturáltan 
szórakoznak a fiatalok. Miért van délután 2-től nyitva a helyiség, miért nincs reggeltől nyitva? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A nyitva tartást az üzemeltető jelenti be. Az óvoda 
környékén csak melegkonyhás üzletet lehet üzemeltetni. 



Gál István képviselő: Ott van melegkonyha? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, mi csak ilyenre adhatunk ki ott engedélyt, a 
szakhatóságok is ezt engedélyezték. 
Gál István képviselő: Működik is a konyha? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Erről ez idáig személyesen nem győződtem meg, de a 
szükséges engedélyekkel az üzemeltető rendelkezik. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az Ifi ház az önkormányzat tulajdona volt. A Fekete Gyémánt 
üzemeltetésébe nem szólhatunk bele. Egyébként az Ifi ház is reggelig üzemelt. 
Gál István képviselő: Nem azt mondtam, hogy mi ebbe beleszólunk, hogy mi be akarjuk 
zárni. Elmondtam, hogy mit tapasztaltam. Felhívtam arra a figyelmet, ami előfordulhat. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem azt mondtam, hogy mi be akarjuk zárni. Miért merült fel ez 
ma problémaként? 
Tóth Andrásné polgármester: A nyitva tartáshoz van a képviselő-testületnek köze, mert 
rendeletben szabályozhatja ezt, hogy ha probléma van. Szabályozhatja, hogy ha rendbontás 
történik, ha bűnöző alakok jelennek meg. A rendőrkapitányság tartott egy tájékoztatót az 
akciócsoportokról. El kell mondani, hogy a kábítószer itt van a mindennapokban. Erre fel kell 
készülni. A polgármesterek lettek erről tájékoztatva, ha ilyet tapasztalunk szólni kell a körzeti 
megbízottnak. Az, hogy melyik településen hogy jelenik meg változó. 
Punka Sándor üzemeltető: A melegkonyha nem azt jelenti, hogy ebédet kell főzni. A 
kábítószer fogyasztással kapcsolatban mondanám, hogy egy hónapja nyitottunk meg, és csak 
azóta van, előtt nem volt? Ez érdekes, hogy előtte is eltöltötték az időt a fiatalok. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 9 alkalommal volt rendőri ellenőrzés. Amíg nem 
történik valami, addig napoljuk el ezt a témát. 
Surányi László képviselő: A kábítószer miatt van ez az egész. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Erről én nem nyitok vitát. Az, hogy az én kollégáim mit 
csinálnak, az nem rám tartozik. Az viszont rám tartozik, hogy én ki ellen folytatok eljárást, de 
azt sem mondom el. Itt a közrend közbiztonság megbontása miatt született meg bennem ez a 
felvetés. Azt nem szeretném, hogy itt is olyan dolgok történnének meg, mint Hevesaranyoson. 
Grósz Ilona alpolgármester: A körzeti megbízott úr azt szeretné, hogy ha a képviselő-
testület szabályozná a nyitva tartást? 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Igen, Hevesaranyost tudom erre jó példának felhozni, 
mert ott a képviselő-testület úgy döntött, hogy indokolt a nyitvatartási idő szabályozása. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt nem volt verekedés, rendbontás. Nem tudom, hogy 
ez az ügy miért került napirendre? 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Nem mondhatom el, hogy jelenleg milyen eljárás folyik. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor erről felesleges beszélni. 
Punka Sándor üzemeltető: A hangos zene kinek hangos? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annak, aki ott lakik. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Én elég sok dolgot tudok, sok emberrel vagyok jó 
viszonyban. Leírták a levélben, hogy ballagás volt, azért szólt a zene. Itt a hivatal előtt 
hallottam, hogy szólt a zene az Iskola út végén. Én mentem fel szólni, hogy vegyék vissza a 
hangerőt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem arra megy ki ez a dolog, hogy a másik vendéglátó helyiségnek 
zavarja a forgalmát? Mert őket nem ellenőrzik soha. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy figyelmeztetés lett volna, hogy mindenki figyeljen 
oda a településen történő dolgokra, próbáljuk megelőzni a bajt, mert gondolom senki sem 
szeretné, hogy ha a családjában probléma lenne. Ha lesz valami, akkor a képviselő-testület 
kap egy jelzést. 



Surányi László képviselő: Nem tudom, hogy fajulhatott el ez eddig. Mi ez konkurencia harc? 
Csodálkozom, hogy a képviselő-testületnek kell ezzel foglalkoznia. Nálam reggelig ment a 
bál, és nem volt semmi baj. 
Gál István képviselő: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony feltette a kérdést, hogy 
ha nem történt semmi, akkor miért foglalkozunk ezzel a dologgal? Ez igaz lenne, hogy ha 
valóban nem történt volna semmi. Leszögezem egy vállalkozóval sincs problémám, és a 
nyitva tartással sincs bajom. Elmondok egy napot. Történt egy verekedés a településen. Az 
onnan eljövő emberek átmentek az András sörözőbe, és ott is volt egy verekedés. Utána 
lerombolták a buszmegállót, és végül egy autó a patakban kötött ki. Én javaslom, hogy legyen 
egységes a nyitva tartás. Van olyan település, ahol ez megoldott. Ott volt a Fenyő söröző, 
hajnalig volt nyitva, volt verekedés is, és a fiatalok a szabadtéri színpadon italoztak. 
Surányi László képviselő: Ez mindenhol így van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Több vendéglátó helyiség van Egercsehiben, ez nem 
egy helyen történt. Ha a rendőr valamilyen szabálysértést talál, akkor tájékoztat minket. 
Nekem is van gyerekem, és nyugodtabb vagyok, hogy ha itt szórakozik a településen. 
Tóth Andrásné polgármester: Azt sem szabad megengedni, hogy idegenek jöjjenek ide 
szórakozni. 
Surányi László képviselő: Akkor kell ezt az ügyet napirendre tűzni, hogy ha probléma van. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Ez a megbeszélés a megelőzést szolgálja. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De a vállalkozást is figyelni kell, amelyik ide fizeti az 
iparűzési adót. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Nem szeretem azt, hogy ha kinevetnek, amikor bemegyek 
valahová intézkedni. 
Surányi László képviselő: Nem kell a fiatalokat komolyan venni. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Tudom kezelni a helyzetet. Punka Sándor úrnak is 
elmondtam már ezt. Bementem intézkedni az általa üzemeltetett helyiségbe és nem velem, 
hanem a pultossal vitatta meg ezt. 
Punka Sándor üzemeltető: A feleségemnek a rendőrkapitányságon is azt mondták, hogy 
folyamatosan panaszkodik a körzeti megbízott. 
Kovács Csaba körzeti megbízott: Miért volt bent a felesége a rendőrségen? Azért, mert mi 
zaklatjuk? Az intézkedés hagy legyen már az én dolgom. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
2. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a védőnői munkáról szóló 
beszámoló megtárgyalása. A védőnő írásban benyújtotta a beszámolót. Szóbeli kiegészítése 
van a védőnőnek? 
Király Katalin védőnő: Tisztelt képviselő-testület. Úgy gondolom, hogy elég hosszúra 
sikeredett a beszámoló, ezért csak annyit tennék hozzá, hogy töretlen hittel és lendülettel 
folytatom a munkám ezután is. 
Gál István képviselő: Az ifjúsági klub létrehozásában, működésében segített a védőnő. 
Azonban 2-3 alkalom után ez a klub most szünetel. Ez miért van? 
Király Katalin védőnő: Annak idején én is segítettem a klub létrehozásában, igaz nem lett 
volna a feladatom, de úgy gondoltam, hogy majd ez a generáció lesz az én csapatom, ők a 
leendő apák, anyák. Nem tudom, hogy mennyire ismeretes a klub megalakulása. Sajnálom, 
hogy így lett vége. Tartottunk programokat, de sajnos csak a bulizás és rendbontás lett belőle. 
Bár ők azt mondták, hogy csak egyszer fiatalok, és most élik ki magukat. Nem fogadták el a 
mi tanácsainkat. Nem tudtunk felelősséget vállalni értük. Nem tudom, hogy lesz-e új csoport, 
aki felelősebben tudja ezt a kérdést felvállalni. 
Gál István képviselő: A kérdés az, hogy ki, hol és miből vállalja ezt fel? 



Király Katalin védőnő: Igen, a munkám során tapasztaltam, hogy gond a szülőknek a 
gyerekek nyári szabadidejének az eltöltése. Nem tudom, hogy az iskola, a szülők ebben a 
kérdésben mit tudnak csinálni. Nem tudom, hogy hány gyerek jut el nyáron Egerbe, vagy 
nyaralni. Ha majd felnőttek lesznek lesz-e nekik mire visszagondolni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A baba-mama klub mennyi ideig van nyitva? 
Király Katalin védőnő: Kedden 9-12 óra között van nyitva, egyébként igény szerint. Jóga 
foglalkozás van szerdánként. Tervezünk tornát is, ami lehet, hogy hétvégén lesz. Ha lesz rá 
igény, akkor bármelyik időpontban megoldható. Azt azért le kell szögezni, hogy ez az 
egészségházban működik, ahol korlátozottak a lehetőségek. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Idősebbek is mehetnek jógázni? 
Király Katalin védőnő: Persze. Ne legyen a név megtévesztő. Igazából a 0-3 éves korosztály 
számára lett ez tervezve, de vannak nagyok is. Az időpont programtól és a szülők 
egyezkedésétől függ. Az egészségház rendelési időben lehet nyitva. Addig, amíg megfér 
együtt a kettő, addig jó. Ha a fenntartó hozzájárul, hogy szombat délelőtt ez legyen, akkor 
megoldható akkor is. 
Grósz Ilona alpolgármester: Hány forintba kerülne az internet bekapcsolás a védőnőhöz, 
mert jelenleg nem tudja használni? 
Tóth Andrásné polgármester: A doktor úrnak majd lesz egy programja, és aki a programot 
üzemelteti ő majd megcsinálja az internetet is. 
Király Katalin védőnő: Az internet hiánya egy kis gondot jelent, mert a szakmai anyagot 
elektronikusan kapjuk, azt nekünk ki kell nyomtatni. Reméljük ez a probléma hamarosan 
megoldódik. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szolgálati kerékpárja van a védőnőnek? 
Király Katalin védőnő: Igen, használt kerékpárokból lett összerakva. 
Dorkó Ottóné képviselő: Már újat lehetett volna venni, mert annyiszor be lett tervezve. 
Nevetséges, hogy használt kerékpárokból kellett összerakni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tartalmas a védőnő beszámolója. Az iskolában az 
egészségnapot a gyerekek nagyon élvezték. Minden elismerésem a védőnőnek. 
Király Katalin védőnő: Szeretném kiegészíteni a programot, hogy jöjjenek a szülők is el az 
egészségnapra, mert nagyon sokféle programot lehet csinálni. Próbáltuk úgy megoldani ezt, 
hogy ne kerüljön sokba. A cél az, hogy ez a program menjen tovább, és a gyerekek ennek a 
hírét vigyék. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek védőoltására pályáztunk, ez nagy 
segítséget jelentett. A doktor úr személyében egy nagyon jó kollégát kaptam, jó lenne, hogy 
ha fogorvos is lenne a településen. A szűrőprogram is nagy segítséget jelentene a környék 
lakosságának. Bízom benne, hogy még bírom szusszal ezeket a feladatokat. Gondolom a 
doktor úrnak is lesznek ötletei a férfiak szűrővizsgálatával kapcsolatban. A gondozási 
tevékenység egy kicsit kiesett a háziorvosi feladatból. Sajnos elég beteges település vagyunk. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület nevében megköszönöm azt a munkát, 
amit a településen végez a védőnő, és mint közalkalmazott nem csak munkaidőben. Örülök 
neki, hogy Egercsehibe egy ilyen aktív személy került, aki próbálja ezeket a lehetőségeket 
megvalósítani. Tényleg egy jó csapat kellene, és ezek a dolgok működnének. A fogorvos nem 
rajtunk múlik, több a miénknél jobb körzet van betöltetlen. Kívánok a további munkához sok 
erőt és egészséget. Aki egyetért a védőnői szolgálat 2008. évi munkájával kérem kéz 
felnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 69/2009. (VI. 30.) határozata 
Beszámoló a védőnői szolgálat 2008. évi munkájáról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a beszámolót a védőnői szolgálat 2008. évi 
munkájáról. 
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, védőnő 

 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a háziorvosunkat a képviselő-testületi ülésen. A 
doktor úr talán már betekintést nyert a település életébe, és egy kis tájékoztatót kaphat a 
képviselő-testület az eddig végzett munkájáról. 
dr. Lukács Attila háziorvos: Köszöntök mindenkit. Egy hónap nem túl hosszú idő, sok 
megismerni való van. Lassan elkezdem megismerni az embereket, a települést. A tárgyi 
feltételek nagyjából adottak voltak. Az informatikai rész ha a közeljövőben megoldódik, 
akkor az nagy segítséget fog jelenteni az asszisztensnőnek. A személyi feltételekkel 
maximálisan meg vagyok elégedve. Az új asszisztens is igyekszik, hogy betanuljon. Volt egy 
ÁNTSZ ellenőrzés, amely során kisebb hiányosságokat találtak. Ezek nagyobb része szakmai 
hiányosság. Van, amit már beszereztünk, de van még 1-2 dolog, amit pótolni kell. Egyenlőre 
még nagyon az elején vagyunk a munkának, csinálni kell, és akkor nem lesz gond. A vérvételt 
megoldottuk, ennek a betegek nagyon örülnek. Sok olyan beteg van, akitől havonta kell vért 
venni, és most már ezeknek a betegeknek nem kell Egerbe vagy Bélapátfalvára menni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Én kitartást kívánok a doktor úrnak. 
Dorkó Ottóné képviselő: Rövid ideje van itt a doktor úr, és a lakosság részéről jó 
visszajelzések érkeznek. Szeretnénk, hogy ha itt maradna. 
Tóth Andrásné polgármester: Még nincs tudomásunk arról, hogy el szeretne menni a doktor 
úr. A szerződése öt évre szól. A lakosságon és a képviselő-testületen múlik, hogy jó lesz-e az 
együttműködés. A helyismeret miatt egyre jobb lesz majd a helyzet. 
 
3. Napirendi pont:  
 
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a fogászatról szóló tájékoztató. 
Dr. Ecsédy Dénes látja el az Egercsehi és a bekölcei betegeket. Abból az információból 
következtetve, ami hozzánk érkezik nem nagy forgalmat lát el. Panasz az ellátásra még nem 
érkezett, legfeljebb annyi, hogy Egerbe kell bejárni. Ecsédy főorvos úr már 70 éves, ő maga 
sem tudja, hogy miért ő lett kijelölve erre a körzetre. Egerben is van egy körzete és 
magánrendelőt is vezet. Tehát nem hiányzott neki ez a körzet, de addig duruzsolt a főorvos 
asszonynak, hogy őt jelölték ki. A kijelölést neki kötelező volt elfogadni, mert 500.000 Ft 
bírságot kapott volna, hogy ha nem vállalja. Ugyan ez volt Pekár doktorral is, amikor nem 
akart ügyelni. A szúcsi körzetet ellátó fogorvos már bejelentette, hogy nyugdíjba megy, és 
Ecsédy doktor is mondta, hogy ő már idős, és nem fogja sokáig vinni a körzetet. Nem tudom, 
hogy milyen módon tudunk ide fogorvost hozni. Parád környékén sincs orvos, pedig az jobb 
körzet lenne. Panasz nem érkezett a fogorvosra, de megjegyzések voltak, hogy ha Egerbe 
bemennek, akkor ott időben ellátják őket. Sokan járnak magánrendelőbe is. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A fogászati ellátásra a pályázat ki lett írva? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, de a közlönyben még nem jelent meg. Fogok 
szólni, hogy ha megjelenik. 
Gál István képviselő: Úgy hallottam, hogy pénzt kérnek a fogorvosi ellátásért. Nem tudom, 
hogy ez igaz-e? 



Tóth Andrásné polgármester: Ha valaki a saját körzetén belül megy el fogorvoshoz, akkor 
nem kell fizetni, ha más fogorvoshoz megy, akkor viszont kell fizetni. Az Egercsehi és a 
bekölcei betegeket Ecsédy doktornak el kell látnia. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A rendelési időponton nem lehet változtatni? 
Tóth Andrásné polgármester: A rendelési időt az ÁNTSZ szabja meg, mi ezen nem tudunk 
változtatni.  
 
4. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a fonyódligeti üdülési lehetőség 
megtárgyalása. 
Dorkó Ottóné képviselő: Már az elmúlt ülésen is kértem, hogy ha nincs helyben falu TV, 
akkor jelenjen meg a hirdetés a bélapátfalvai TV-ben. Szeretném, hogy ha az önkormányzat 
elkülönítene az Egercsehi gyerekek nyaralására egy összeget, mert nem biztos, hogy a szülők 
ezt a díjat be tudják fizetni. Kiadjuk peres ügyekre is ezt az összeget. Egy csoport gyerek 
nyaralását finanszírozza az önkormányzat. Az önkormányzaté az üdülő, és a gyerekek úgy 
öregednek meg, hogy nem voltak Fonyódligeten. 
Tóth Andrásné polgármester: Amíg alapítványi üzemeltetés alatt állt az üdülő valóban nem 
mehettek az Egercsehi gyerekek nyaralni. Ahhoz, hogy az üdülőben egész nyáron 
nyaralhassanak a gyerekek az ÁNTSZ komoly előírásainak kell megfelelni. Az Egercsehi 
önkormányzat azzal tud segíteni, hogy az iskolai alapítvány segítségével a jól tanulók le 
tudnak menni nyaralni. Jelenleg csak családok tudnak lemenni nyaralni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Amíg az alapítvány üzemeltette Egercsehi gyerekek 
mindig voltak lent. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak egyszer voltak lent, az első évben. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha lemegy két csoport, akkor le tud menni a 
harmadik is. A lényeg az lenne, hogy szállás költséget ne kelljen nekik fizetni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Végül is bérleti díjat nem kér a gyerekek után az 
önkormányzat. Hány fő menne le nyaralni? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 15 főről lenne szó. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Több jól tanuló gyerek nem volt? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A többi gyereket nem engedték a szülők. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor nem is lesz másik csoport. Ez úgy lett volna 
jó, hogy ha kihasználják az egész üdülőt. Három csoport gyerek már feltűnő. 
Dorkó Ottóné képviselő: A SZETA nem is gyerekeket üdültet. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez változó, náluk vannak felnőttek is, vegyes életkorú a 
csoport. A nyaralásra pályázaton nyerték a pénzt. 
Puskás András képviselő: A gyerekekkel az étkezés miatt van gond, mert azt nem tudjuk 
megoldani. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert élelmezésvezető és szakács kell a konyhára. 
Dorkó Ottóné képviselő: A melegítőkonyhát nem fogadja el az ÁNTSZ? 
Tóth Andrásné polgármester: De elfogadja, de ahhoz is személyzet kell. Abból is vita volt 
úgy hallottam, hogy kísérőnek nem akartak a gyerekekkel menni. 
Surányi László képviselő: Ezt nem most kell megbeszélni, hanem az év elején. 
Tóth Andrásné polgármester: Azt is el kell dönteni, hogy ki vállalja azt, hogy oda lemegy, 
mert 300 km-re van innen és két hónapig lent kell lenni. Ha elkérjük a pénzt, akkor azok, akik 
ott nyaralnak elvárják, hogy biztosítsunk különböző dolgokat. 
Ficzere Gábor képviselő: 4-5 évvel ezelőtt volt az az eset, hogy pályázaton nyert összegből 
8000 Ft-ra jött volna ki egy 10 napos nyaralás napi ötszöri étkezéssel, hajókirándulással. Úgy 
gondoltam, hogy az iskolából mindenki menni fog, és egy csoport sem jött össze. 



Dorkó Ottóné képviselő: Ezért javasoltam, hogy fizesse ki az önkormányzat a nyaralás 
költségeit. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha már nem lesz forráshiányos az önkormányzat, akkor ezt 
majd biztosítani tudjuk. Az önkormányzatnál sok a szociális kifizetés, megy a közmunka 
program, ahhoz is biztosítani kell az anyagot. Nem ennyi embernek kellene itt dolgozni, 
hanem sokkal többnek, de meg kell előlegezni a bérüket. 
Puskás András képviselő: Megoldható ez a tiszteletdíjakból. 
Dorkó Ottóné képviselő: Vagy a perköltségekből. 
Surányi László képviselő: Ezt nem most kell megtárgyalni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehetett tudni, hogy mikor indul a turnus. 
Tóth Andrásné polgármester:Aki felvállalja a szervezést, az csinálhatja. Meg kell kérdezni 
Liktorné Vargyas Mariannát, ő vette korábban a szervezést a nyakába. Nem olyan egyszerű az 
üdülési lehetőséget eladni. Kell erre egy ember, aki ezt a kezébe veszi, és szervezi. 
Gyakorlatilag július, augusztus az a két hónap, amikor lemennek az emberek nyaralni. Ősszel 
már kezdődik az iskola. A kirándulásra való összeget a tanév ideje alatt szedik össze. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Gyerekeket nem tudunk összeszedni. Tavasszal jó 
lenne a nyaralási időpontokat megkapni. Vannak már jelentkezők az üdülőbe? 
Tóth Andrásné polgármester: Tudják az emberek, hogy az önkormányzatnak van egy 
üdülője, és le lehet menni nyaralni. Már többen jelentkeztek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha így is meg lehet tölteni az üdülőt, akkor felesleges 
ezzel foglalkozni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annak idején, amikor én szerveztem a nyaralást 
panaszkodtak, hogy nem tudják kifizetni a költségeket. Havonta szedtük össze a pénzt a 
szülőktől, és volt olyan, hogy akkor sem fizette be a pénzt. Lehet, hogy azt mondja a szülő, 
hogy inkább a pénzt adjuk oda nekik. Legyen egy személy, aki felügyel erre, és ne legyen az, 
hogy valaki kiadja még egy harmadiknak a szobát. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, sajnos volt ilyen. Ezért van főben megállapítva a díj. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ki megy le felügyelni? Mert olyan ember kell, aki 
felügyel, és vigyáz is az üdülőre. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki tavaly is lent volt, ő megy le az idén is. 
Surányi László képviselő: Ő most dolgozik. 
Tóth Andrásné polgármester: Bent volt nálam, érdeklődött, hogy lesz e idén is ilyen 
lehetőség. Ismeri már a helyet, az ellenőrzéseket. A beszámoló tárgyalásakor a fonyódligeti 
üdülő bevételéhez majd a képviselő-testület számítsa hozzá a gyerekek nyaraltatást, mert 
ennyivel kevesebb lesz a bevétel. Aki egyetért azzal, hogy az iskolai alapítványnak ne kelljen 
bérleti díjat fizetni az üdülőben kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 70/2009. (VI. 30.) határozata 
Közalapítvány bérleti díj mentessége 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a közalapítvány szervezésében 
nyaraló gyerekeknek elengedi a fonyódligeti üdülő bérleti díját. (2009. július 13-
19., 15 fő jól tanuló gyermek.) 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, kuratórium elnöke 

 



5. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az általános iskola 
vizesblokkjának a felújítására 14 millió Ft-ot nyertünk. Az újságban megjelent a hír, hogy 16 
millió Ft-ot nyertünk, de ezt az összeget a mikrotérségi társulás nyerte, mert a társulás 
nevében pályázott az önkormányzat. A polgármesterek a pályázat beadása előtt megegyeztek 
abban, hogy gyereklétszám arányosan osztják el a pályázható 20 millió Ft-ot. Így Egercsehi 
14 millió Ft-ra, Szúcs 2 millió Ft-ra, Hevesaranyos 4 millió Ft-ra pályázott. A pályázaton 
Egercsehi 14 millió Ft-ot, Hevesaranyos pedig 2 millió Ft-ot nyert, így jött össze a 16 millió 
Ft. Ezt az összeget a szerződésben foglaltakra vagyunk kötelesek költeni. Pályáztunk az 
iskolabuszra is, de mivel a beérkezett igények töredékének teljesítésére volt lehetőség, így 
ezen a pályázaton nem nyertünk. Az iskola vizesblokkjának felújításával kapcsolatban 
tárgyalást kezdeményeztünk a helyi vállalkozókkal. Ez alapján három vállalkozó nyújtott be 
árajánlatot. Ebből két vállalkozás Egercsehi székhelyű, a harmadik vállalkozó segített a 
pályázat megírásánál az árajánlattal. Árajánlatot adott be a Tri-Boy 2002 Bt., vezetője Telek 
József, a Neutherm Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft., vezetője Vidéki Róbert, és a Bafag 
Kft. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Kaphatunk a vállalkozókról felvilágosítást? Ki 
mennyiért vállalja a felújítást, ők maguk csinálják-e, mert nem vagyok híve az 
alvállalkozókkal való foglalkoztatásnak. 
Grósz Ilona alpolgármester: Építési vállalkozónak kell lennie annak, aki elvállalja a 
munkát. 
Surányi László képviselő: A Vidéki Róbertnek mi a profilja? 
Tóth Andrásné polgármester: Épületgépészettel foglalkozik. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen összegért vállalták a felújítást a vállalkozók. 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenki azonos összegért végzi a felújítást. Ezért minden 
vállalkozónak el lett mondva, hogy egy kis plusz munkát kérnénk, mert a vizesblokkon ki 
kellene cserélni az ablakokat, és egy előtetőt kellene építeni az iskola főbejáratához. Tehát 
ezeknek még bele kell férnie a pályázatba. 
Surányi László képviselő: Vidéki Róbert ide fizeti az iparűzési adót? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Surányi László képviselő: Azt a vállalkozót kell előnyben részesíteni, aki idefizeti az 
iparűzési adót. A Tri-Boy Bt.-nek is ez a profilja? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Ismertetem az ajánlatokat, utána mindenki megnézheti. 
Grósz Ilona alpolgármester: A Bafag Kft. segített a pályázat beadásánál? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ő adta az árajánlatot. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az Oktatási Bizottság is felajánlotta, hogy megcsinálja a 
pályázatot. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, és elzárkózott előle a polgármester asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Én nem zárkóztam el tőle. Utána néztünk annak a 
pályázatnak, de az elkészítéséhez olyan mérnököket, szakembereket kell igénybe venni, akik 
komoly pénzeket kérnek el a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez. Ezt mi nem 
tudjuk előre befektetni. A megtérülési időt sem biztos, hogy tudjuk vállalni. Elmondták, hogy 
erre a KEOP-os pályázatra nem sokan pályáznak, mert nagyon komoly előkészítést igényel. 
Surányi László képviselő: Miért panaszkodik a polgármester asszony? Elég sok pályázatot 
adtunk be, és nyertünk is szép számmal. Mivel mindenki ugyan annyi összegben adta az 
árajánlatot, akkor hogy döntsük el, hogy ki végezze el a munkát? Most ezt nem tudjuk 
eldönteni, ezt át kell nézni. 
Tóth Andrásné polgármester: A nyári szünetben kellene elvégezni a munkát. Már ha most 
kezdenének, akkor is egy feszített tempóban kellene dolgozni. 



Ficzere Gábor képviselő: Akkor szoktuk megnézni alaposan a pályázatot, amikor több 
vállalkozó adja be az ajánlatot. Olyankor megnézzük, hogy ki milyen áron tudja elvállalni. 
Erre a munkára 14 millió Ft fog rámenni. Ezt most feleslegesen csináljuk. Nem mindig a 
legolcsóbb a legjobb. Nem lehet az időt húzni. 
Tóth Andrásné polgármester: Mind a három árajánlatban szerepelnek a pluszba kért 
dolgok. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Össze kellene hívni a vállalkozókat, hogy ha 
szeretnék a munkákat megkapni, akkor segíteni kell a pályázat beadásánál is. Az is 
nyilvánvaló, hogy ha nem a pétervásárai vállalkozó mellett döntünk, akkor a továbbiakban 
nekünk nem fog a pályázatokhoz ajánlatot adni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Egy korábbi képviselő-testületi ülésen eldöntöttük, hogy a 
folyamatban lévő munkákat megcsinálja az, aki az árajánlatot adja. 
Gál István képviselő: Össze voltak hívva a vállalkozók. Egercsehiből két vállalkozó volt itt. 
Ők voltak azok, akiket érdekelt a munka. El szeretném mondani, hogy az idő nagyon sürget. 
El kell most dönteni, hogy ki csinálja, ahhoz, hogy ez a munka el tudjon kezdődni. Mi azt 
beszéltük meg, hogy a helyi vállalkozókat támogatjuk. Nagyon sajnálom azt, hogy jelen 
pillanatban csak a Tri-Boy Bt. foglalkoztat Egercsehi lakosokat. A másik Egercsehi 
vállalkozó nem foglalkoztat helyi lakosokat, és a pétervásárai vállalkozó sem. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az Egercsehi vállalkozók nem foglalkoztatnak 
alvállalkozókat? 
Grósz Ilona alpolgármester: De igen. Úgy gondolom, hogy ez így nem fair. 
Surányi László képviselő: Úgy döntöttünk, hogy Egercsehi vállalkozó végezze helyben a 
munkákat. 
Grósz Ilona alpolgármester: Sajnálom, hogy nem emlékeznek rá a képviselő társaim, de úgy 
volt megbeszélve, hogy a folyamatban lévő dolgokat az csinálja meg, aki az árajánlatot adta. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha nem kapja meg a munkát, akkor lehet, hogy benyújtja a 
számlát. 
Surányi László képviselő: Miért nem szóltak akkor Telek Józsefnek vagy Vidéki Róbertnek, 
amikor a pályázatot készítették. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy működnek ezek a pályázatok, hogy a vállalkozó 
hívja fel a figyelmet arra, hogy van valamilyen pályázati lehetőség. A felmérést pedig ingyen 
megcsinálják. Ha nyer a pályázat, akkor lehet, hogy őt hívják, de lehet, hogy nem. Azzal, 
hogy ezt a felmérést elkészítette nekünk nincs követelése felénk. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem ezzel van a gond. A helyi vállalkozóknak nem 
kell próbálkozni? Nekik érdekük az, hogy helyben dolgozzanak. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem minden vállalkozó van ilyen munkákra 
felszerelkezve. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annak meg aki fel van szerelkezve nem adunk 
semmilyen munkát. 
Dorkó Ottóné képviselő: A Bafag Kft. már elég sok munkát csinált itt Egercsehiben. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt mindenféleképpen meg kell nézni, hogy milyen 
munkát végez a cég. 
Surányi László képviselő: A Bafag Kft. csinálta az orvosi rendelőt és a ravatalozót. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A ravatalozó szépen meg lett csinálva. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ha most helyi vállalkozó csinálja meg a munkát, akkor lehet, 
hogy szívesen végez majd más munkát is itt a településen. 
Surányi László képviselő: Másra is meg lehet kérni a helyi vállalkozókat. Ezt a munkát most 
megkapja valaki, és nem úgy áll a dolgokhoz, ahogy mi azt elvárjuk, akkor a következő 
munkát nem kapja meg. Az iparűzési adót is ide fizetik a helyi vállalkozók. Garanciát kell 
kérni a munkára, és a munka elvégzésére határidőt kell szabni. 



Tóth Andrásné polgármester: Vállalkozási szerződést kell kötni, mert az alapján kell 
elszámolni. Számla ellenében utalják a pénzt, ez általában minden pályázat esetében így 
működik. Műszaki ellenőrt is kell fogadni, mert kötelező. Akárki is végzi a felújítást remélem 
nem lesz összecsapott munka. 
Surányi László képviselő: Kontrollálni kell a munkát. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az az árajánlat, amelyik két lapból áll formailag és 
tartalmilag nem megfelelő. A másik két vállalkozó kifejtette bővebben azt, hogy melyik 
munkára mennyit fordít. 
Ficzere Gábor képviselő: Melyik vállalkozónak van Egercsehiből több embere? 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én tudom, hogy a Tri-boy Kft.-nek Egercsehiből vannak az 
emberei. 
Surányi László képviselő: Annak kell odaadni a munkát, akinek szakemberei vannak. Nem a 
segédmunkás a lényeg. Én a Vidéki Róbertben látom a lehetőséget. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Bafag Kft. Pétervásáráról végezze 
az általános iskola vizesblokkjának a felújítását kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki 
egyetért azzal, hogy a Tri-Boy 2002 Bt. Egercsehiből végezze az általános iskola 
vizesblokkjának a felújítását kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki egyetért azzal, hogy a 
Neutherm Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. Egercsehiből végezze az általános iskola 
vizesblokkjának a felújítását kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 nem és 3 tartózkodás, 5 igen, 3 
nem és 2 tartózkodás és 3 igen, 4 nem és 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 71/2009. (VI. 30.) határozata 
Megbízás építési beruházás kivitelezésével  
 
Egercsehi Önkormányzat az általános iskola vizesblokkjának a felújításával a Tri-
Boy Bt. Egercsehi céget bízza meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Bekölce község önkormányzata megkeresett minket azzal, 
hogy ki szeretnének lépni a Balaton-Mikófalva Körjegyzőségből, és be szeretnének lépni ebbe 
a körjegyzőségbe. A jegyző asszony készített egy költségvetést, hogy a finanszírozás hogy 
alakulna, hogy ha ők ide belépnek. Összességében 1,7 millió Ft-al több pénzünk lenne, ami 
141.000 Ft-ot jelent havonta. Egy három településből álló körjegyzőségnél az aljegyző bére 
elvinné azt a plusz pénzt, amivel többet kapnánk, mert 3,8 millió Ft lenne a bére. 
Grósz Ilona alpolgármester: Az aljegyző bére három felé menne. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor miért éri meg összetömörülni az 
önkormányzatoknak? 
Tóth Andrásné polgármester: A mikrotérségi társulásra is azt hittük, hogy milyen jó lesz. 
Puskás András képviselő: Az iskolát nem hoznák vissza, hogy ha átjönnének? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom, konkrétumok még nincsenek, ez most csak egy 
tájékoztató, hogy érkezett egy ilyen megkeresés. A PEVIK Kft. küldött egy tájékoztató levelet 
azzal kapcsolatban, hogy bezárásra kerülnek a hulladéklerakók – köztük a pétervásárai is – 
ezért más lerakóra kell szállítani a szemetet. Ismerteti a levelet. A hulladékszállítás nálunk 
problémát fog okozni, mert innentől kezdve a szolgáltató a lakossággal fog szerződést kötni a 
szállításra, nem az önkormányzattal. Különböző kedvezményeket is biztosít: 2010-től évente 



10 % kedvezményt ad, 2009. július 15-ig ingyenes lomtalanítási napot szervez jelentkezési 
sorrend alapján, 2010-ben a bejárók átmosását elvégzi, 2010-ben a sportpályát vibrátorral 
végigjárják. Egercsehi 54 km-re van a legközelebbi lerakótól, ezért 240,40 Ft/kuka díjat kell 
fizetni, ez 12.501 Ft/évente+ÁFA. Július 1-től 25 %-os ÁFA van. 
Surányi László képviselő: Más ajánlat nincs? Arról volt szó, hogy nincs meg az engedélye a 
PEVIK-nek a szállításra. Bekölcén sokkal olcsóbban szállítják el a szemetet. 
Tóth Andrásné polgármester: Abba a lerakóba, ahová Bekölce szállít mi nem vihetünk 
szemetet. Ott mi idegenek vagyunk, és még drágábban tudjuk lerakni a szemetet. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor mi csak a PEVIK-kel szállíthatjuk a szemetet? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, de ha szolgáltatót váltunk, akkor közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatni, ami 60 napos eljárás. Addig ki szállítja a szemetet? Utána pedig 10 éves 
szerződést kell kötni a szolgáltatóval a hulladékszállításra. 
Dorkó Ottóné képviselő: A PEVIK szállít a legdrágábban. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt a környéken minden település a sajókazai lerakóba 
szállít, mi miért nem? 
Tóth Andrásné polgármester: Bekölcétől Nagyvisnyóig vannak abban a társulásban. Mi a 
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakoztunk. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mindenki a PEVIK-kel szállíttat, aki ebben a társulásban van? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. Az AVE nyerte el a hulladéklerakó üzemeltetését. 
Mindenkinek közbeszerzési lehetőséget ajánlanak fel, amely során kiválasztják, hogy ki 
szállítsa a szemetet. De azzal nem foglalkoznak, hogy amíg tart az eljárás ki szállítsa a 
szemetet. Van olyan lehetőség is, hogy 2009. december 31-ig szállíttatjuk a kommunális 
hulladékot a PEVIK-kel. Ha viszont most nem őket választjuk, akkor el kell indítani a 
közbeszerzési eljárást, és 10 éves szerződést kell kötni a nyertes ajánlatot tevő céggel. 
Egyébként is más lerakóra fog kerülni a szemét, mert a környéken az összes lerakót bezárták. 
A kedvezményt a PEVIK akkor adja, hogy ha 2010-ben is ők hordhatják a szemetet. Nekünk 
2009. december 31-ig érvényes szerződésünk van velük. A lerakó miatti változásról kell 
dönteni, mert ezután Egerbe fognak szállítani. Illetve akarjuk-e, hogy továbbra is ő szállítson 
az év második felében, nyilván magasabb összegért, mint ami volt. 
Surányi László képviselő: A polgármester asszonynak mi erről a véleménye? 
Tóth Andrásné polgármester: Szerintem senki sem fog olcsóbb nyilatkozatot adni. A 
nagyhal megeszi a kishalat elv alakul ki. Nekünk már évtizedek óta a PEVIK szállít. Ha mi 
felmondjuk a szerződést, akkor közbeszerzést kell indítani. A hulladék egy nagy üzlet most. A 
Hejőpapi hulladéklerakóról is tapasztalatot kell szerezni. A PEVIK Kft. most 5 féle 
kedvezményt ad, és 2010. december 31-ig kéri a szállítást. 
Puskás András képviselő: A második félév hulladékszállítása futja a kommunális adóból? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. 
Puskás András képviselő: Akkor emeljük meg a kommunális adó mértékét. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem lehet csak novemberben adót módosítani. A 
kommunális adót a település működésére lehet költeni. 
Puskás András képviselő: Csökkenteni sem lehet? 
Tóth Andrásné polgármester: Csak novemberben. A lakosság a kommunális adó és a 
szállítás tényleges költsége közötti különbözet összegére tud szerződést kötni a szolgáltatóval, 
és 2010. január 1-től fogja a teljes összeget fizetni. Novemberben kell majd eldönteni, hogy 
milyen összegű kommunális adót szedünk 2010-től. Aki egyetért azzal, hogy 2010. december 
31-ig a PEVIK Kft végezze a hulladékszállítást a településen kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 



Egercsehi Önkormányzat 72/2009. (VI. 30.) határozata 
Hulladékkezelés 2010. december 31-ig  
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a hulladékkezelés közszolgáltatással  
2010. december 31-ig a PEVIK Kft.-t (Pétervására) bízza meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A szolgáltatási szerződés jelenleg az Egercsehiben lévő 
lerakót jelöli meg Egercsehi és Szúcs kommunális hulladékának lerakására. Ezen változtatni 
kell, és Egerben lesz egy átrakó állomás, Hejőpapiban pedig a lerakó hely. Aki egyetért azzal, 
hogy a kommunális hulladékot az egri átrakó állomáson helyezzék el kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 73/2009. (VI. 30.) határozata 
Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a PEVIK Kft.-al (Pétervására) kötött 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosul azzal, hogy a lerakóhely Eger 
lesz, 2009. június 15-től. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK Kft. ajánlata 2010. december 31-ig tartó szállításra 
12.501 Ft+ÁFA, aki ezzel a szállítási díjjal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 8/2009. (VI. 30.) rendelete 
                  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a  
                  település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról, valamint a települési  
                  szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2005. (X. 11.)  
                  rendelet módosításáról 

 
                  Egercsehi Önkormányzat elfogadja a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
                  ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a hulladékgazdálkodásról,            
                  valamint a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló  
                  13/2005. (X. 11.) rendelet módosításáról szóló rendeletet.    

      A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Július 15-ig lehet lomtalanítást kérni a PEVIK-től. A holnapi 
napon bejelentjük, nem tudom, hogy fogadják-e még a jelentkezést, és milyen napon fognak 
szállítani. 
Surányi László képviselő: A lomtalanítást minden évben vállalja? 



Tóth Andrásné polgármester: 2010-ben még vállalja. 
Gál István képviselő: Kérném a képviselő-testület tanácsát, mert rengeteg olyan hulladék 
keletkezik a településen, amit nem tudunk hová elvinni. Ezek a hulladékok főként iszap, fű, 
gaz, ágak. Próbáltunk már önkormányzati területet találni, ahová le tudnánk rakni. Lenne 
valakinek erre valamilyen ötlete? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A füvet nem lehet ott hagyni ahol levágják? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert a szél viszi minden felé. 
Surányi László képviselő: Egy embert rá kell állítani arra, hogy amikor levágják szét legyen 
húzva, amíg megszárad, utána pedig el lehet égetni. 
Gál István képviselő: Ez így nem megy. Amit tudunk most is elégetjük. De vannak olyan 
dolgok, amiket nem lehet elégetni, pl. a földet, iszapot. Jelenleg nem tudunk vele mit kezdeni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezzel nem értek egyet, mert csak szerdán lehet égetni. 
Így majd mindenki égetni akar. Ha ilyen rendeletet alkotunk, akkor nekünk is be kell tartani. 
Gál István képviselő: Ha el tudjuk szállítani, akkor nem kell elégetni. 
Tóth Andrásné polgármester: A tegnapi felhőszakadás és jégeső sok embernek tönkretette 
az előtetőjét. Megkerestek, hogy van-e lehetőség rá, hogy ezért kártalanítsuk őket. A 
Csókosból jövő utat is nagyon tönkretette az eső. 
Surányi László képviselő: Én azt az utat már megcsináltam. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt nem kellett volna, mert ha sikerülne, akkor vis maior 
pályázatot nyújtanánk be a helyreállítására. Aki egyetért azzal, hogy a megrongálódott út 
helyreállítására a vis maior kerethez pályázatot nyújtsunk be kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 74/2009. (VI. 30.) határozata 
Vis maior pályázat  
 
Egercsehi Önkormányzat a 2009. június 29-ei viharkárok miatti helyreállítási 
munkálatokra az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Miskolc által 
biztosított vis maior támogatásra pályázatot nyújt be (903. és 0123. hrsz.-ú út 
megrongálódott szakaszainak helyreállítására). Az ingatlanok biztosítással nem 
rendelkeznek. Az önkormányzat saját erőből nem tudja elvégezni a helyreállítást. 
Az önkormányzat vállalja – amennyiben lehetséges – a károsodott ingatlanokra az 
értékkövető biztosítás megkötését. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Grósz Ilona alpolgármester: A vis maiorba nem lehetne belevenni az önkormányzat 
tulajdonában lévő üzletsor tetőszerkezetének kijavítását? Mert ott nagyobb esőzéskor mindig 
bejön a víz. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak helyreállításra lehet pályázni, megelőzésre nem. 
Surányiné Csóka Andrea keresett meg, hogy a faluban lévő régi varroda épületét szeretné 
bérbe venni, mert nincs hol laknia. Jelenleg Venter Etelkáéknál laknak. A Művelődési Ház 
mellett van egy telkük, amire építkezniük kellett volna. A ház nem épült fel, viszont van rajta 
10,5 millió Ft-os hitel. Kértem, hogy adja be írásban is a kérelmét, de a mai napig nem hozta 
be. A régi varroda épületében nincs víz, és fel is kell újítani ahhoz, hogy be lehessen költözni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha nekik megfelel így is, akkor adjuk ki. 



Tóth Andrásné polgármester: Úgy kell kiadni az ingatlant, hogy utána ki lehessen őket 
onnan tenni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Olyan szerződést kell velük kötni, hogy amikor kell a 
helyiség, akkor kiköltöznek onnan. 
Ficzere Gábor képviselő: A szomszéd sem biztos, hogy belemegy abba, hogy ők 
odaköltözzenek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nem értem ezeket az aggályokat. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Figyelembe kell venni a környezetet is. Ha a 
képviselő asszony lakna ott, nem biztos, hogy beleegyezne abba, hogy akárkit 
odaköltöztessenek. 
Ficzere Gábor képviselő: Amikor Venterékhez odaköltöztek úgy volt, hogy a házat 
megveszik 10 millió Ft-ért. Persze nem lett az egészből semmi. Ismerni kell ezeket az 
embereket. 
Surányi László képviselő: De ez nem a mi dolgunk. 
Tóth Andrásné polgármester: Az a képviselő-testület felelőssége, hogy kiadja-e az épületet 
vagy sem. 
Ficzere Gábor képviselő: A temető vízellátása abból a kútból van megoldva, amelyik az 
épület udvarán áll. Az udvart a varroda helyiségén keresztül lehet megközelíteni. A temető 
vízellátását nem tudtuk máshonnan megoldani. 
Surányi László képviselő: Nincs más lakás a faluban. Az orvosi lakás is üres. 
Tóth Andrásné polgármester: Az is elég rossz állapotban van. 
Ficzere Gábor képviselő: Ha már választani lehet, akkor inkább az orvosi lakást adjuk ki 
nekik. 
Tóth Andrásné polgármester: Meg kell nézni, hogy alkalmas-e arra, hogy lakjanak benne. 
Ficzere Gábor képviselő: A vizet meg lehet oldani, de az árammal baj lesz. A temető 
vízellátását sem tudjuk megoldani. Józsa Albert és Zazravecz Flórián ingatlana közötti 
területen ki lehetett volna vinni a vizet a temetőbe, de a terület nem az önkormányzaté, hanem 
Józsa Alberté, ő pedig nem engedi. A parókiának a területén keresztül sem lehet megoldani. 
Surányi László képviselő: Nem kell kiadni a lakást, ha nincs rá lehetőség. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az alapító okiratokat szükséges módosítani. Az iskola 
alapító okiratában fel kell tüntetni, hogy közfeladatot lát el, a szakfeladatokat részletezni kell, 
az alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyát és az intézmény irányító szervét meg kell 
nevezni. A körjegyzőség alapító okiratánál is a szakfeladatokat kell részletezni, az irányító 
szervnél a két önkormányzatot kell megnevezni, és az alkalmazottak foglalkoztatási 
jogviszonyát kell feltüntetni. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Önkormányzat 75/2009. (VI. 30.) határozata 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratának 4., 7-8. és 10., pontjait az alábbiak szerint módosítja és az alábbi 17. ponttal 
egészíti ki. 
 



„4. Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, többcélú 
intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei) – napköziotthonos óvoda és 
általános iskola. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás 
folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a 
társadalomba való beilleszkedésre.” 

 
„7. Az intézmény alaptevékenysége:  
 
7. 1. Napköziotthonos Óvoda  
        Szakfeladat 801115                                      Óvodai nevelés, ellátás 
7. 1. a) Óvodai csoport száma: 2 
7. 1. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő 
7. 1. c) Szakfeladat 801126                                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
                                nevelése 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
7. 1. d) Óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program  
7. 1. e) Szakfeladat 552312                                 Óvodai intézményi közétkeztetés 
7. 1. f) Szakfeladat 552411                                  Munkahelyi étkeztetés 
7. 1. g) Szakfeladat 751768                                 Intézményi vagyon működtetése 
Tevékenység végzésének helye: 3341 Egercsehi, Ady E. u. 11. 
 
7. 2. Napköziotthonos Óvoda  
        Szakfeladat 801115                                      Óvodai nevelés, ellátás 
7. 2. a) Óvodai csoport száma: 1  
7. 2. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
7. 2. c) Szakfeladat 801126                                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  
                                                                              nevelése 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
7. 2. d) Óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program  
7. 2. e) Szakfeladat 552312                                 Óvodai intézményi közétkeztetés 
7. 2. f) Szakfeladat 552411                                  Munkahelyi étkeztetés 
7. 2. g) Szakfeladat 751768                                  Intézményi vagyon működtetése 
7. 2. h) Cigány kisebbségi nevelés keretében, magyar nyelven készíti fel a gyermekeket a 
sikeres iskolai előmenetelre, tudatosan építve a cigány kultúra és a többségi kultúra közötti 



különbözőségekre és hasonlóságokra. (A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet.)  
Tevékenység végzésének helye: 3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 3.  
7. 3. Napköziotthonos Óvoda  
        Szakfeladat 801115                                      Óvodai nevelés, ellátás 
7. 3. a) Óvodai csoport száma: 1  
7. 3. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 30  fő 
7. 3. c) Szakfeladat 801126                                  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai  
                                                                              nevelése 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
7. 1. d) Óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program  
7. 3. e) Szakfeladat 552312                                  Óvodai intézményi közétkeztetés 
7. 3. f) Szakfeladat 552411                                  Munkahelyi étkeztetés 
7. 3. g) Szakfeladat 751768                                  Intézményi vagyon működtetése 
7. 3. h) Cigány kisebbségi nevelés keretében, magyar nyelven készíti fel a gyermekeket a 
sikeres iskolai előmenetelre, tudatosan építve a cigány kultúra és a többségi kultúra közötti 
különbözőségekre és hasonlóságokra. (A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet.)  
Tevékenység végzésének helye: 3338 Szúcs, Kossuth L. u. 50.  
 
8. Az intézmény alaptevékenysége:  
 
8. 1. Általános iskolai oktatás                  Alapfokú nevelés, oktatás, 1-8 évfolyam 
Szakfeladat 801214                                  Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
                                                                  oktatás 
8. 1. a) Iskolába felvehető maximális tanuló létszám: 254 fő  
8. 1. b) Szakfeladat 801225                                  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali  
                                                                              rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
8. 1. c) Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés  
8. 1. d) Szakfeladat 805113                                  Napközi otthoni és tanulószobai  
                                                                              nevelés             
8. 1. e) Szakfeladat 552323                                  Iskolai intézményi közétkeztetés       
8. 1. f) Szakfeladat 552411                                  Munkahelyi étkeztetés 
8. 1. g) Szakfeladat 751768                                  Intézményi vagyon működtetése 
8. 1. g) Szakfeladat 924036                                  Diáksport 
Tevékenység végzésének helye: 3341 Egercsehi, Petőfi S. u. 6.  
8. 2. Általános iskolai oktatás                              Alapfokú nevelés, oktatás, 1-8 évfolyam 
Szakfeladat 801214                                              Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
                                                                              oktatás 



8. 2. a) Iskolába felvehető maximális tanuló létszám: 90 fő  
8. 2. b) Szakfeladat 801225                                  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
                                                                              rendszerű általános iskolai oktatása 
Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
8. 2. c) Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés  
8. 2. d) Szakfeladat 805113                                  Napközi otthoni és tanulószobai  
                                                                              nevelés             
8. 2. e) Szakfeladat 552323                                  Iskolai intézményi közétkeztetés       
8. 2. f) Szakfeladat 552411                                  Munkahelyi étkeztetés 
8. 2. g) Szakfeladat 751768                                  Intézményi vagyon működtetése 
8. 2. h) Szakfeladat 924036                                  Diáksport 
8. 2. i) Etnikai felzárkóztató program szerinti oktatás, magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 
oktatás. (A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai 
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet.)  
Tevékenység végzésének helye: 3322 Hevesaranyos, Szabadság u. 4.”  
 
„10. Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs 
Községi Önkormányzatok.  
Az intézmény irányító szerve neve és székhelye:  
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3341 Egercsehi, Egri u. 8. 
Bátor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3337 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. 
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34.”  
 
„17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató 
 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi-Szúcs Községek 
Körjegyzőségének alapító okirat módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 76/2009. (VI. 30.) határozata 
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége alapító okiratának felülvizsgálata 
 
Egercsehi Önkormányzat az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége alapító okiratát az 
alábbi preambulummal egészíti ki, 1-11. pontjait az alábbiak szerint módosítja és a 12-13. 
pontjai hatályukat vesztik. 
 
„Egercsehi és Szúcs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv: 
Neve: Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 
Székhelye: 3341 Egercsehi, Egri u. 8. 
 
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: Egercsehi Önkormányzat 111/2004. (XII. 15.) 
                                                                         Szúcs Önkormányzat 45/2004. (XII. 15.) 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az önkormányzatok működésével, valamint 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben 
meghatározott feladatok ellátása. 
 
4. Alaptevékenysége:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
5. Illetékességi területe: Egercsehi-Szúcs községek közigazgatási területe 
 
6. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: Egercsehi-Szúcs 
Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 
3341 Egercsehi, Egri u. 8.  
3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. 
 
7. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. 
A körjegyzőség működéséhez szükséges költségvetési előirányzatot – a központi 
költségvetési, állami támogatáson kívül - Egercsehi-Szúcs Községek Önkormányzatai 
lakosságszám arányosan biztosítják. 
 
8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A körjegyző kinevezésének rendje: Egercsehi-Szúcs Községek Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei – pályázat alapján – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 



törvényben megállapított képesítési követelményeknek megfelelő körjegyzőt neveznek ki. A 
kinevezés határozatlan időre szól.  
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10. A körjegyzőség: jogi személy. 
 
11. Működésének kezdete: 2005. január 1.”  
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás is megküldte az alapító okirat módosításához szükséges anyagot. Itt is módosult az 
alapító okiratban a szakfeladatok száma, megnevezése és feltüntetésre került a közfeladat, a 
besorolás és az alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosításával kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 77/2009. (VI. 30.) határozata 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosítását és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot. 

       A módosítás és az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bélapátfalva is megküldte a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulás Munkaszervezetének alapító okiratát és a Bélapátfalvai Kistérség 
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát. Ezeknél az alapító 
okiratoknál is az előzőek (szakfeladat, besorolás, közfeladat, foglalkoztatási jogviszony) 
változott. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Munkaszervezetének alapító okirat módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 



 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 

 
Egercsehi Önkormányzat 78/2009. (VI. 30.) határozata 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Munkaszervezet alapító okirat módosítását. 
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ alapító okirat módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 79/2009. (VI. 30.) határozata 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 
alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és 
Szociális Szolgáltató Központ alapító okirat módosítását. 
Az alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bélapátfalvai Többcélú Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata is módosul, mert a társulásnak új székhelye lett, ezért ezt módosítani 
kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 80/2009. (VI. 30.) határozata 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Módosítani kell a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú 
Társulás társulási megállapodását is, mert kiegészül egy új tevékenységgel a sport és diákköri 
ágazattal. 
Tóth Andrásné polgármester: Erre majd normatívát tudunk leigényelni, ezért történt a 
kiegészítés. Aki egyetért a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 81/2009. (VI. 30.) határozata 
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 
társulási megállapodás módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kiírt könyvvizsgálói pályázatra két pályázat érkezett. 
Juhász Géza Miskolc és CC Audit Kft. Budapest adott be pályázatot. Juhász Géza évi 400.000 
Ft+ÁFA összegért vállalja el a feladatot, a CC Audit Kft. pedig havonta 96.000 Ft-ért. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hány vizsgálatot végez el egy évben a könyvvizsgáló? 
Tóth Andrásné polgármester: Van olyan önkormányzat, akinek egész évben vizsgálják a 
gazdálkodását. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy vizsgálatért kér el 400.000 Ft+ÁFA összeget? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, Juhász Géza egész évben végzi ennyiért a 
tevékenységet. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Juhász Géza 300.000 Ft+ÁFA-ért ellenőrzi a 
beszámolót és 100.000 Ft+ÁFA-ért a költségvetést. 
Surányi László képviselő: De ezeket a vizsgálatokat kötelező elvégezni? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de az egész éves könyvvizsgálat nem kötelező. 300 
millió Ft feletti költségvetés és a hitelállomány miatt kötelező a könyvvizsgálat. 
Surányi László képviselő: Arról volt szó, hogy nem kell a könyvvizsgáló. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ezt soha nem mondta senki. A zárszámadásnál kötelező 
könyvvizsgálót igénybe venni, a költségvetés elfogadásához viszont nem kötelező. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Javaslom Juhász Gézát könyvvizsgálónak 
megválasztani, hogy ha nincs a képviselő-testületnek ellene kifogása. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Juhász Géza lássa el az 
önkormányzatnál a könyvvizsgálói feladatokat kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 

 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 82/2009. (VI. 30.) határozata 
Könyvvizsgáló megbízása 
 
Egercsehi Önkormányzat Juhász Géza Miskolc, Árok u. 22. sz. alatti lakos 
könyvvizsgálót bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 2009. július 1-
jétől, határozatlan ideig, 6 hónapos felmondási idővel. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Már több képviselő-testületi ülésen szó volt a 
bizottságok működéséről. Most ismertetem a megválasztott bizottságokat és a tagokat. 
Pénzügyi Bizottság: Ficzere Gábor, Pálinkás Jánosné, Puskás András, elnök nincs. Szociális 
Bizottság: Argyeláné Józsa Györgyi, Surányi László, Sipos Istvánné, elnök Argyeláné Józsa 
Györgyi. Oktatási Bizottság: Liktorné Vargyas Marianna, Argyelánné Józsa Györgyi, Dorkó 
Ottóné, elök Liktorné Vargyas Marianna. Az Oktatási Bizottság elnöke talán módosult. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, és lettem az elnök. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ügyrendi Bizottság: Gál István, Liktorné Vargyas 
Marianna, Kerekes József. Kerekes József helyére nem lett választva senki, és nincs elnök. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Két bizottságnak lehet ugyan az a személy elnöke? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Lehet. Kerekes József helyett kellene harmadik tagot 
választani. Amelyik bizottságnak nincs elnöke ott pedig elnököt kellene választani. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Puskás András legyen az Ügyrendi 
Bizottság tagja kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 83/2009. (VI. 30.) határozata 
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása 
 
Egercsehi Önkormányzat az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztja 
Puskás András képviselőt.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Felhívom a figyelmet arra, hogy a bizottságok kötelesek 
összeülni, és maguk közül elnököt választani. Ha a képviselő-testület mellett működnek a 
bizottságok, akkor kötelező dolgozniuk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az Oktatási Bizottságnak hatáskört kellene adni. Én 
ezt már összeállítottam. Ismerteti a hatásköröket. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a jegyző asszony előterjesztés formájában a következő 
ülésre összekészíti. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban merült fel az 
a javaslat, hogy ha hiányzik a képviselő az ülésről, akkor ne kapjon tiszteletdíjat. Igazolatlan 
hiányzás esetén meg lehet vonni a képviselőtől a tisztelet díjat. Igazolatlan a hiányzás akkor, 
hogy ha a képviselő akadályoztatása esetén nem jelenti be a hiányzását. Igazolt a hiányzás 



akkor, hogy ha a polgármesternek vagy bizottság esetén a bizottság elnökének bejelentik a 
hiányzást. Javaslatot a tiszteltdíj megvonására a polgármester és a bizottság elnöke adhat. A 
megvonásról a képviselő-testület dönt, az érintett képviselő jogorvoslattal élhet. 
Surányi László képviselő: Ezt törvény írja le? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt a képviselő-testület rendeletben szabályozhatja. 
Ficzere Gábor képviselő: Én arra gondoltam, amikor ezt a javaslatot tettem, hogy a 
képviselő-testület milyen lehetőséggel élhet a hiányzó képviselővel szemben. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Minden képviselő-testület dönthet arról, hogy 
hogyan fogja munkára a képviselőket. 
Dorkó Ottóné képviselő: Törvénytelen dolgot nem szabhat meg a képviselő-testület. 
Puskás András képviselő: A jegyző asszony megnézte, hogy ez a javaslat törvényes-e. 
Surányi László képviselő: Amiről törvény van, arról nem kell szavazni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez egy teljesen korrekt javaslat. 
Ficzere Gábor képviselő: A képviselő-testület dönthet arról, hogy az üléstől távolmaradó 
képviselőkkel szemben milyen szankciót alkalmaz. 
Surányi László képviselő: Ez nevetséges. Aki tud úgyis eljön. Tudok olyan esetről, hogy egy 
képviselő fél évig nem volt jelen az üléseken. Senki sem szólt ellene. Azért van ez, mert a 
költségvetés tárgyalásakor háromszor nem jöttünk el. 
Gál István képviselő: Fel kellene hívni a képviselők figyelmét arra, hogy a képviselő-testület 
döntését a bíróságon meg lehet támadni. 
Puskás András képviselő: A jegyző asszony ismertette ezt a javaslatot. Törvénysértő vagy 
sem a javaslat? Lehet róla szavazni vagy sem? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testület rendeletben szabályozhatja ezt. 
Gál István képviselő: Igen, szól az ember a polgármesternek. Mi ennek az akadálya? 
Surányi László képviselő: Ez nevetséges. 
Gál István képviselő: Egy csomó képviselő-testületi ülésen voltunk itt feleslegesen, mert 
nem jöttek el a képviselők, ezért haza kellett menni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony mondta azt, hogy 
aki nem akarja ellátni a képviselői feladatokat, az ne legyen képviselő. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom szavazzunk róla, és lezárul a vita. A távolmaradást 
be kell jelenteni, nincs ezzel különösebb gond. Egyedi elbírálás alá az fog esni, hogy ha valaki 
távol marad úgy, hogy azt nem jelentette be. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az 
igazolatlanul távolmaradó képviselőknek tiszteletdíja nem kerül kifizetésre kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 84/2009. (VI. 30.) határozata 
A települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) rendelet 
módosításának elutasítása 
 
Egercsehi Önkormányzat a települési képviselők juttatásáról szóló 2/2006. (II. 14.) 
rendelet módosítását elutasítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Tóth Andrásné polgármester: A falunap megrendezésével kapcsolatban Puskás András 
képviselő úr tett egy felajánlást. Kíván-e valaki azzal élni, hogy támogatja a tűzijáték 
megrendezését? A képviselő úr 2 havi tiszteletdíjáról mondott le. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Csak akkor mondok le a tiszteletdíjról, hogy ha a 
tűzijátékra költik. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem lehet a tiszteletdíjról rendelkezni. A képviselő-testület 
dönthet arról, hogy 250.000 Ft-ot erre fordít. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Az lett megbeszélve, hogy nem lesz tűzijáték. 
Puskás András képviselő: Azért kérjük most a képviselőket, hogy mondjanak le a 
tiszteletdíjukról, hogy mégis legyen tűzijáték. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én lemondok a tiszteletdíjamról. 
Surányi László képviselő: Én is lemondok a tiszteletdíjamról. 
Dorkó Ottóné képviselő: Én is lemondok a tiszteletdíjamról. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én is lemondok a tiszteletdíjamról. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem értek vele egyet, de legyen, én is ajánlok fel a 
tiszteletdíjamból a tűzijátékra egy összeget. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én is lemondok a tiszteletdíjamról, de egy ugráló 
várnak utána kellene nézni. 
Tóth Andrásné polgármester: Lesz ugráló vár, már le van beszélve. 
Puskás András képviselő: A tiszteletdíjról való lemondáshoz be kell jönni személyesen a 
hivatalba? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, nyilatkozni kell, hogy nem veszi fel a képviselő a 
tiszteletdíját. Amennyiben rendelkezik a képviselő a tiszteletdíjáról, úgy kell tekinteni, mintha 
felvette volna. 
Gál István képviselő: Megkeresett bennünket a Heves Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, 
amennyiben szükség lenne rá, akkor tudnának a Polgárőrségnek egy gépkocsit biztosítani, 
hogy ha az önkormányzat vállalja az üzemeltetését. Ez 250-300.000 Ft-ot jelentene évente. A 
későbbiekben majd fizetni kellene a műszaki vizsgát, stb. Erre holnap már választ kell adni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Az autóért nem kell fizetni? 
Gál István képviselő: Nem. Mindenről számlát kell hozni. A cégadót az Országos Polgárőr 
Szövetség felvállalja. Minden nap be kell írni, hogy mennyit megy az autó. Ha nem tudjuk 
üzemeltetni, akkor vissza kell adni. Ebben kellene a képviselő-testületnek dönteni. Ahol már 
van ilyen gépkocsi, ott remekül működik. Egy próbaúton meg kell nézni, hogy hány 
kilométert kell futnia a településen a kocsinak, és ahhoz kell tartani magunkat. Másra ezt a 
gépkocsit nem lehet használni. Plusz lámpát, matricát kell rá szerelni, de ezt megoldjuk mi. 
Surányi László képviselő: Nem tudjuk, hogy mennyi a kocsi összköltsége. 
Gál István képviselő: Ez a gépkocsi minden szükséges papírral rendelkezik. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ki fogja ezt a kocsit vezetni? 
Puskás András képviselő: Mindenki, aki polgárőr. Én a saját kocsimmal megyek körbe a 
településen és figyelem, hogy ne törjenek be magához, és ilyeneket kérdez a képviselő 
asszony? 
Gál István képviselő: Ez egy komoly lehetőség, nem minden Polgárőr Egyesület kap ilyen 
felajánlást. 
Surányi László képviselő: Meddig lehet ezt finanszírozni? 
Tóth Andrásné polgármester: A vállalkozók biztos segítenek a fenntartásában, elvégre az ő 
üzleteiket is védik. 
Puskás András képviselő: A kommunális adóba is be lehet ezt építeni. 
Gál István képviselő: A polgárőröket is ellenőrzik. Minden szolgálat kezdéskor be kell 
jelentkezni a rendőrségen. A rendőr is figyeli a polgárőröket. Ez egy érdem, hogy nekünk 
felajánlották ezt a lehetőséget. 



Surányi László képviselő: Itt a polgármester asszony majd ő megmondja, hogy 
finanszírozható ez a gépkocsi vagy sem. 
Tóth Andrásné polgármester: Finanszírozható, hiszen most is támogatjuk a polgárőrséget. 
Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület gépkocsiját az önkormányzat üzemeltesse 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 85/2009. (VI. 30.) határozata 
Polgárőr Egyesület támogatása 
 

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy egy személygépkocsi üzemeltetési 
költségének átvállalásával támogatja az Egercsehi Polgárőr Egyesületet.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, Polgárőr Egyesület elnöke 

 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita 
polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 Grósz Ilona Ficzere Gábor 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 
 
 
 
 

Hajdu Erika 
jegyzőkönyvvezető 


