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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án 
1700 órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
94/2009. (VIII. 26.) Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről beszámoló 2009. 
95/2009. (VIII. 26.) Tanulószoba megszüntetése 
96/2009. (VIII. 26.) Idegen nyelv oktatása 2-3. évfolyamon 
97/2009. (VIII. 26.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása 
98/2009. (VIII. 26.) Pedagógiai program módosítása 
99/2009. (VIII. 26.) Az étkezési térítési díjakról  
100/2009. (VIII. 26.) Az étkezési térítési díjakról  
101/2009. (VIII. 26.) Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról 
102/2009. (VIII. 26.) Egercsehi Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról 
103/2009. (VIII. 26.) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége alapító okirata 
104/2009. (VIII. 26.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata 
105/2009. (VIII. 26.) Tanévkezdési támogatás  
106/2009. (VIII. 26.) Tanévkezdési támogatás 
107/2009. (VIII. 26.) Üdülőgondnok 
   
 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
9/2009. (VIII. 26.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzetéről tájékoztatás (polgárőrség) 
Előterjesztő: Egri Rendőrkapitányság vezetője, polgárőrség 
2./ 2009. évi költségvetési előirányzat módosítás 
Előterjesztő:  polgármester 
3./ Beszámoló a 2009. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. tanévet érintő 
előterjesztések megtárgyalása 
Előterjesztő: intézményvezető 
5./ Étkezési térítési díj módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Egyéb ügyek, indítványok 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án 
1700 órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Argyelánné Józsa Györgyi képviselő 
 Dorkó Ottóné képviselő 

Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 

Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
Pálinkás Jánosné képviselő 

 
Távol van: Grósz Ilona alpolgármester 

Puskás András képviselő 
Surányi László képviselő 

 
Meghívottak: Dr. Petrovics András rendőr ezredes 
                        Németh Gábor rendőr százados 
                        Kovács Csaba rendőr főtörzsőrmester 
                        Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető 
                         
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt, Dr. Petrovics András rendőr ezredest, 
Németh Gábor rendőr századost, Kovács Csaba körzeti megbízottat, Barócsi-Bozsik Katalin 
igazgató asszonyt, és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a megválasztott 
10 képviselőből 7 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Gál István és Pálinkás Jánosné képviselőket javaslom megválasztani. Aki ezzel 
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Pálinkás Jánosné képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom, hogy a rendőrség napirendi pontja után a 
Mikrotérségi Általános Iskola napirendi pontját tárgyalja a képviselő-testület, hogy ne kelljen 
az igazgató asszonynak várnia. 
Tóth Andrásné polgármester: A beszámoló érinti az igazgató asszonyt is. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A beszámoló a gazdasági vezetőt érinti. 
Dorkó Ottóné képviselő: Azt mondta a polgármester asszony, hogy a napirendi pont 
módosítást az ülés előtt három nappal kell jelezni. Az SZMSZ-ben nem ez van. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületi ülést megelőző napig kértem bejelenteni 
azt, hogy ha a képviselőknek valamilyen előterjesztésük van. Ezt is azért kértem, hogy fel 
tudjon készülni a jegyző asszony, mert a törvényességet neki kell tudnia. 



Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy egy laptopot vásároljunk a jegyző asszonynak, és 
akkor rögtön meg tudja nézni a jogszabályt. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a napirendi pontok felcserélésével kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat és a módosító javaslatnak megfelelő sorrendet.  
 

1. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület írásban megkapta a rendőrség 
beszámolóját. A beszámolóban nem csak Egercsehi, hanem a bélapátfalvai körzet, Eger, és 
Heves megye adatai is szerepelnek. Kérem dr. Petrovics András kapitány urat, hogy szóbeli 
kiegészítőjét tegye meg. 
Dr. Petrovics András r. kapitány: Köszöntöm a képviselő-testületet. Én ezzel a képviselő-
testülettel még nem találkoztam. Tavaly a beszámoló idején nem tudtam kijönni, de most úgy 
döntöttem, hogy időt szakítok a képviselő-testületi ülésre. Elnézést kérek azért, hogy a testület 
egy kicsit később kapta meg az anyagot, mert nem tudtunk hamarabb kiküldeni. A nyári 
szabadságolás miatt összesűrűsödtek az ügyek. Azokról, amik le vannak írva nem szeretnék 
beszélni. Amiről beszélnék, az a beszámolón kívül van, de meghatározza Egercsehi 
közbiztonsági helyzetét. Az elmúlt évben elég sok személyi változás történt a kapitányságon 
belül. Többek között a bélapátfalvai körzeti megbízotti csoport vezetője is megváltozott. 
Amikor kapitány lettem egy elég rossz személyi feltételekkel rendelkező körzeti megbízotti 
állományt kaptam, mert elért minket a nyugdíjazási hullám, ezért nagy létszámhiánnyal 
küzdöttünk. Ezt a létszámhiányt elég hamar sikerült megoldani, és most már 11 fővel 
dolgozunk. Sajnos betegségekkel is küzdünk, két kollégánk is súlyos balesetet szenvedett, 
ezért az ő helyettesítésükről is gondoskodni kell. Az egri kapitányságon is hasonló problémák 
voltak. Sikerült a létszámhiányt pótolni annyira, hogy az állományból már csak 7 fő hiányzik. 
Sok kollégát sikerült hozni, fejlődött a csoport. A technikai adottságok is fejlődtek. Ezúton is 
köszönjük az önkormányzatoknak, hogy számítógépeket és üzemanyag-hozzájárulást 
kaptunk. Valamint köszönjük a szolgálati lakást is, amit a körzeti megbízottnak biztosítanak. 
Az objektív felelősség lényegét még mindig nem sokan tudják. Ez azt jelenti, hogy az 
üzembentartó felel a gépjárművel elkövetett szabálysértésekért. Az objektív felelősség most 
már kiterjedt a mobiltelefonra, gyerekülésre, bukósisakra, stb. Tehát a rendőrnek nincs 
mérlegelési joga, büntetnie kell a jogszabályban meghatározott mértékig. Hallani lehetett, 
hogy óriási mértékben büntetnek, komolyan zsebbe kell nyúlnia annak, aki szabályt sért. 
Tapasztalhatják, hogy lelassult a forgalom az utakon, kevesebb a szabálysértés. Sajnos ez nem 
mondható el mi rólunk, ennek az okát vizsgáljuk. A sérüléses balesetek száma is sajnos 
emelkedett 57 %-ról 136 %-ra. Ennek az egyik oka az lehet, hogy a sebességellenőrzés nem 
működik megfelelően. Egy 13 éves gépünk van, ami többet van javítás alatt, mint 
működőképes állapotban. Ezért a sebességmérésre korlátozott a lehetőségünk. Ígéretet 
kaptunk az Országos Rendőr-főkapitányságtól egy új gépre, de a gazdasági válsággal senki 
nem számolt. Sajnos a gépek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást is megtámadták. 
Hallható, hogy milyen az ország költségvetése, nekünk is meg kell fontolni, hogy mire adjuk 
ki a pénzt. Azok, akiket személyesen érintett közlekedési beleset szeretnék, hogy ha a 
sebességmérés hatékonyabban működne. A másik dolog, ami fontos a nulla tolerancia elve. 
160 %-kal emelkedett az ittas vezetés száma a kapitányság területén. Ezt nem értem, hogy 
miért vezetnek az emberek, hogy ha isznak. Ezt is vizsgáljuk. Ennek egyébként két oka lehet. 
Az emberek eddig is vezettek, ha ittak és most is vezetnek. Kaptunk új alkoholos elektronikus 
szondát, ami sokkal hatékonyabb, mint a korábbi szondák. Ebből 6 db-ot kaptunk, a régieket 



pedig a körzeti megbízottak kapták meg. Mondják az emberek azt, hogy más országban lehet 
inni, Magyarországon ezt a törvényt hozták, ezt a rendőrségnek be kell tartani. Sajnos ez 
potenciális veszélyforrás. Ez erre a településre is igaz. Három esetben került sor ittas vezető 
elleni intézkedésre. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen eset. Erre a televízióban is 
nagy hangsúlyt fordítanak. Nekünk is volt feladatunk a romák elleni támadás vizsgálatánál. 
Elindították a háló programot, ami azt jelenti, hogy túlórában a kollégáim járják a 
településeket, ellenőrzik a járműveket, rendezvényeket. Ezekkel az ellenőrzésekkel lehetett 
találkozni Egercsehiben is. Amennyiben nem vonják vissza a háló programot, jövőben is 
folytatódni fog ez az ellenőrzés. Figyeljük a fiatalkorúak kiszolgálását a vendéglátó helyeken, 
betartják-e a morális együttélés szabályait. Látszik talán a rendőri jelenlét a bírságolások 
alakulásából, hogy 15 bűncselekményt regisztráltak a településen 2009. júliusig. Ha ez a 
tendencia marad, akkor arról tudunk jövőre beszélni, hogy csökkent a bűncselekmények 
száma. A bélapátfalvai csoport elég tisztességes munkát végzett. A közterületi intézkedési 
aktivitás megmarad. A kollégák meg szoktak jelenni különböző ellenőrzéseken. A háló 
szolgálattal kapcsolatban elmondanám még, hogy már kezd eljutni a fülembe a panaszkodás, 
hogy miért kell az embert kétnaponta megállítani, igazoltatni. Ez azért van, mert nem mindig 
ugyan azok az emberek járnak ellenőrizni. Akinél minden rendben van, annak nincs 
félnivalója. A háló szolgálat az esti órákban jelenik meg a településen. Akinél minden 
rendben van, azt útjára fogják engedni. A számadatokba most nem akarok belemenni, a 
beszámolóban minden benne van. Ha valamilyen kérdés van, arra szívesen válaszolok. A 
meglévő problémák mellett vannak olyan esetek, amik problémákat okoztak. A szórakozó 
helyek ellenőrzését én rendeltem el. A garázda jellegű bűncselekmények zömében a 
szórakozóhelyekhez köthetők. Az ott elfogyasztott alkoholmennyiség hatására fordulnak elő 
ezek a cselekmények. A vagyoni jellegű bűncselekmények stagnálása mellett a vagyon elleni 
bűncselekmények száma nő, és ez országos jelenség. Ennek szeretnénk gátat szabni. A 
települési szórakozóhelyek ellenőrzését igenis én határozom meg. Ahol probléma van, oda 
megyünk többször is. Szeretnénk a fokozatosság elvét betartani. Aki megérdemli, azt 
megfelelő szankcióval kell súlytani. Nem a büntetés a célunk, mi a büntetésekért nem kapunk 
egy fillért sem, nem ezért büntetnek a kollégák. Az ellenőrzések indokoltak, és ezt fenn is 
fogjuk tartani, amíg szakmailag indokolt. Várom a képviselő-testület kérdését. Köszönöm a 
figyelmet. 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a kapitány úr beszámolóját, kérem a képviselő-
testület kérdéseit. 
Gál István képviselő: Én vártam ezt a beszámolót, és örülök neki, hogy ilyen kerek 
beszámolót kaptunk. Elég sűrűn megjelenik a háló csoport itt Egercsehiben, és elterjedt az az 
információ, hogy ezeket az ellenőrzéseket innen bentről irányítja valaki. Ebből már elég 
komoly konfliktus van itt, ami a személyemet is érinti. Ezt akkor most határozottan meg 
tudom cáfolni. 
Dr. Petrovics András rendőr kapitány: Ehhez kapcsolódóan elmondanám, hogy a 
rendőrség információszűrőt alkalmaz. Az ellenőrzések elrendelése során én mondom ki a 
végső szót azzal kapcsolatban, hogy mikor hová, hány fő megy ki. Engem ebben csak a 
szakmaiság motivál. Én nem hagyom magam befolyásolni, és nem is próbálják meg. A helyi 
rendőrök meghallgatásával döntjük el, hogy ki hová megy. Vannak települések, ahová eléggé 
sűrűn megyünk ki. Tarnalelesz például a háló szolgálat által legsűrűbben látogatott település. 
A jövő hét ellenőrzési tervét is aláírtam tegnap, nem publikus, de én tudom, hogy hová 
megyünk ki. 
Gál István képviselő: Konkrét kérdésem lenne, amit megígértem, hogy megkérdezek. 
Történt egy házkutatás a faluban, amihez kértek két hatósági tanút is. Amikor bementek a 
házhoz már jelezték, hogy rossz házszámot mondtak nekik. Hogy lehetne az ilyen esetet 
elkerülni? 



Dr. Petrovics András rendőr kapitány: Nem tudom, hogy az én kollégáim voltak-e. A 
VPOP is nyomozó szerv. Nem minden bűncselekményben a rendőrség nyomoz. A VPOP a 
rendőrségtől teljesen különálló szerv, és önállóan tudnak intézkedni. Nekem nincs a 
vámosokra hatásom, nem én vagyok a főnökük, de a lényeg, hogy ők is intézkedhetnek. 
Gál István képviselő: Én ezt tudom, de a bejelentésnek van alapja, de a házszám nem volt jó. 
Dr. Petrovics András r. kapitány: A vámosok nevében hagy ne nyilatkozzak már. Én is 
megsértődnék, hogy ha a hátam mögött intézkednének. Ha elmondja a körzeti megbízottnak a 
panaszt, akkor azt kivizsgáljuk, de ne minősítsem már a vámosok munkáját. 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor megköszönöm a 
kapitány úrtól a beszámolót. Úgy gondolom, hogy ez a beszámoló és a szóbeli kiegészítés 
tartalmazza Egercsehi jelenlegi közbiztonsági helyzetét. Aki egyetért a rendőrség közrend, 
közbiztonságról szóló beszámolójával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 94/2009. (VIII. 26.) határozata 
Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről beszámoló 2009.  
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egri Rendőrkapitányság Egercsehi község 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját (2009).  
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönjük a rendőrség munkáját, és azt a segítséget, amit az 
önkormányzat és a lakosság kap. Kérem a polgárőrség vezetőjét, hogy szóban tájékoztassa a 
képviselő-testületet a polgárőrség munkájáról. 
Gál István képviselő: 2009. május 16-tól szeretnék pár mondatot szólni a polgárőrség 
munkájáról. A polgárőrség közgyűlésének fontos feladata volt az elnökség megválasztása, 
mert a pénzügyi bizottságból 2 fő, az elnökségből 1 fő lemondott. Két fő ki is lépett a 
polgárőrségből. Akiket felkértünk a pénzügyi bizottságba, és az elnökségbe elvállalta a 
feladatot, és így folytattuk a szolgálatot. Jelenleg 30 fő a létszámunk. Ez örvendetes, mert 26 
fővel kezdtük el a munkát, és közben volt lemorzsolódás is. Általában este kezdjük a 
szolgálatot, de van, aki nappal járőrözik. Én is járok napközben is a településen. Saját 
személygépkocsival történik a szolgálat, és úgy szervezzük, hogy mindig legyen olyan 
személy beosztva, akinek van gépkocsija. A kapcsolatunk nagyon jó a körzeti megbízottal, 
segítjük egymás munkáját. A temető őrzését is megpróbáljuk megoldani. A környező 
települések polgárőr egyesületeivel is felvettük a kapcsolatot. A bükkszenterzsébeti 
polgárőrökkel már többször váltottunk szolgálatot. Az önkormányzat támogatja az 
egyesületet, amit most szeretnék megköszönni. Vannak magánszemélyek is, akik támogatnak, 
és tagdíjat is szedünk. Senki sem kap ezért a munkáért fizetést. Tavaly vettünk téliesített 
mellényt, most pedig feliratos pólót. Van egy sajnálatos problémánk, hogy nincs helyiségünk. 
A polgármester asszonnyal már megnéztük, hogy van egy helyiség, amit a tél beállta előtt 
meg lehetne csinálni, és az jó lenne nekünk. A tegnapi napon meghívtak minket Miskolcra, 
egy elég komoly összejövetelt szerveztek ott polgárőröknek. Ott elhangzott egy komoly 
feladat, amire 100 millió Ft van felajánlva. Ennek komoly feltételei vannak, aminek meg kell 
felelni, ezt majd egyeztetni kell az önkormányzattal és az iskolával. Ez augusztus 1-től 



december 31-ig szól. Ebbe majd be kell vonni az embereket. Ennyit szerettem volna 
tájékoztatásképpen elmondani. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Szó volt arról, hogy kap az egyesület egy személygépkocsit? Ez 
nem sikerült? 
Gál István képviselő: Több, mint 100 gépkocsit selejteztek ki. Valahol elakadt az ügy. 
Valamilyen okból nem került át az Országos Polgárőr Szövetséghez a gépkocsi. Ígéreteket 
kaptunk. Több igény van, mint amennyi gépkocsi. 
Dr. Petrovics András rendőr kapitány: Köszönjük a polgárőrség munkáját. Én nagy híve 
vagyok a polgárőrségnek, mindenhol ahol megfordulok igyekszem ezt hangoztatni. Egerben 
is próbálom ezt megszervezni, bár ott csak 20 fő van az egyesületben. Köszönöm a 
munkájukat. Alacsonyabb szinten talán bizalmatlanság van, de úgy gondolom, hogy az a 
szervezet, amelyik felvállalja a rendőrség segítségét, az nekünk partner. Az anyagot, amit 
Miskolcon kaptak nem ismerem, de utána fogok nézni. Engem lehet keresni bármilyen 
problémával, akár személyesen is. 
 

2. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a Mikortérségi Általános Iskola 
2009/2010. tanévét érintő előterjesztések megtárgyalása. Kérem az igazgató asszonyt tartsa 
meg előterjesztését. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Köszöntöm a képviselő-testületet. Még nem zárult le a 
tanév, de a következő tanévre előrevetítve elég sok feladat van. Három előterjesztésem lenne, 
ezek kiegészítések vagy módosítások. Egy helyreigazítással kezdeném. A hon és népismeret 
modult az ének-zene modulhoz építettük be, mert a történelemből 0,5 óra nem szakrendszerű 
oktatásra fordítható, és így nem fért volna bele a hon és népismeret. A tanulócsoport 
megszüntetésére pénzügyi és szakmai indoklást is adtunk. Amióta itt vagyok arról győződtem 
meg, hogy a gazdálkodással való foglalkozás mögött eltörpül a tanítás. A pályázatomban is 
beleírtam, hogy hatékony gazdálkodást szeretnék kialakítani. Utána számoltam, hogy a 
tanulószoba heti túlórája 15 óra, és ezt nem fedezi a normatíva. A tanárok délutáni ügyeletet 
látnak el. Sokszor a szememre hányják a pedagógusok, hogy mikor lesz kifizetve a túlórájuk. 
Elhangzott már az a kérdés is a tanulószoba megszüntetésével kapcsolatban, hogy mikor lesz 
megírva a gyerekeknek a házi feladatuk? Az IPR és a kompetencia miatt annyi plusz 
fejlesztés lesz, hogy a tanulószoba már nem fér bele. A közlekedést is figyelembe kellett 
venni. A napközi kapcsán merült fel, de ez igaz a tanulószobára is, hogy ha a gyerek elmegy 
szakkörre, akkor normatíva visszafizetés keletkezik. 
Dorkó Ottóné képviselő: A tanulószoba megszüntetésével kapcsolatban annyit szeretnék 
elmondani, hogy nem csak Egercsehinek, hanem a többi önkormányzat képviselő-testületének 
döntenie kell benne. Mi felkerestük a polgármester asszonyt, amikor ezt meghallottuk, ő azt 
mondta, hogy nem kell ehhez képviselő-testületi döntés. Ha megszüntetjük a tanulószobát, 
akkor azt visszaállítani nem tudjuk. A pedagógiai programban is benne van a tanulószoba. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A kompetencia alapú oktatás miatt át kell alakítani a 
pedagógiai programot. A tanulószoba megszüntetése csak ezt az évet érinti. 
Dorkó Ottóné képviselő: A tanulószobát megszüntetni könnyű, de visszaállítani nehéz. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Említette az igazgató asszony, hogy a pedagógusok délutáni 
ügyeletet látnak el. Ezt a munkát másképp díjazzák, mint a tanulószobát? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A délutáni ügyelet nem jár díjazással. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt úgy is meg lehetett volna oldani, hogy marad a 
tanulószoba, és 4 órát kötelező ügyelni a pedagógusoknak. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Az a gond, hogy a gyerekeknek 6 órája van, a 
tanulószobát 7-8-9-10. órában kell megoldani. Így a gyerekek nem tudnak elmenni sportkörre. 



Ha kapunk egy ellenőrzést, akkor normatíva visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, mert 3 
óra a tanulószoba, és 4,5 óra a napközi. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Arra nem találtam kikötést, hogy 3 órásnak kell lennie 
a tanulószobának. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A plusz óraszámot ki lehet adni ügyeletbe. Dorkó 
Ottóné képviselő asszonnyal most az egyszer egyet értek. A tanulószobát meg kell tartani. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én sem javaslom a tanulószoba megszüntetését, mert 
a gyerekeket meg kell tartani. Több gyereket kellene inkább az iskolába csalogatni. Az 
igazgató asszony említette a megtakarítást, de ezzel maximum 3-400.000 Ft-ot tudunk 
megtakarítani. Ki adta ki erre az utasítást, hogy lemondják a normatívát? Martonné Sinkó 
Judit gazdálkodónak ki adott erre utasítást? Ez abszurdum. A képviselő-testületnek kellett 
volna erre utasítást adnia. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem a képviselő-testületnek, hanem a mikortérségi társulás 
képviselő-testületeinek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ehhez képviselő-testületi döntés kellett volna. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Egercsehinél mondtuk le a normatívát, de ez bármikor 
visszaállítható. A normatíva lemondásban az is benne volt, hogy történt egy ellenőrzés, és 
vissza kellett fizetni a normatívát, mert nem volt meg az óraszám. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Jogszabályban meg van határozva, hogy egy nap 3 óra a 
tanulószoba, 4,5 óra a napközi. Amikor szóvá tettem néhány kollégának, hogy letanítja az 
óráját, és elmegy, az volt rá a válaszuk, hogy akkor maradnak itt, hogy ha ki lesz fizetve a 
túlórájuk. A polgármester asszonnyal és az igazgató helyettessel számoltuk ki ezt, mert a 
gazdasági vezető akkor nem volt elérhető. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Van egy oktatási bizottsága a képviselő-testületnek. 
A bizottság a tanulószoba megszüntetéséről nem tud. Hogy lehetséges az, hogy az oktatási 
bizottságot erről nem értesítették? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az oktatási bizottságot nem kell előtte értesíteni? 
Tóth Andrásné polgármester: Minden bizottságot értesíteni kell, amelyiket érinti. De a 
bizottságok nem működnek. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az oktatási bizottság működött a nyáron is. 
Tóth Andrásné polgármester: A bizottsági üléseken részt kell vennie a jegyzőnek, és 
jegyzőkönyvet is kell készíteni az ülésen elhangzottakról. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én nem tudok délután 1 órakor ráérni, másnak 
pedig 16 órakor letelik a munkaideje. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem kaptunk semmilyen anyagot ezzel kapcsolatban. 
Kértük volna az igazgató asszonytól az erre vonatkozó anyagot, de nem kaptuk meg. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezen nem kell vitatkozni. Egerben ez úgy működik, 
hogy az oktatási bizottság kéri ki az anyagot, és megküldik nekik. Ez a lemondás nem volt 
egy jó dolog. 
Dorkó Ottóné képviselő: Úgy csinálták, hogy ne tudjunk róla. 
Tóth Andrásné polgármester: Mivel be lett terjesztve a képviselő-testület elé, így nem erről 
van szó. Nekem a jogszabályokat nem kötelességem tudni. Miután bent voltak nálam a 
képviselők beszéltem a közoktatási szakértővel, és most már tudom, hogy a képviselő-
testületnek kell erről döntenie. Ezt nem én döntöttem el. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De le lett mondva a normatíva. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Erről a jegyző asszony nem tudott? 
Barcsainé dr. Érsek Rita képviselő: Utólagosan értesültem róla. A gazdálkodó tájékoztatott, 
hogy ez az iskolában már el van döntve, egyeztetve van a polgármester asszonnyal. Akkor 
már alá volt írva a lemondás, ahhoz cégszerű aláírás kell. 
Dorkó Ottóné képviselő: Próbált volna meg ellenállni a jegyző asszony. 



Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez azért nem így megy. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Miről beszélünk? Ez már eső után köpönyeg. Vagy vissza lehet 
ezt még állítani? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Vissza lehet, csak pénzt nem kapunk érte. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor mi minek vagyunk, hogy ha mindig kész tények elé 
vagyunk állítva. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ki adott erre utasítást? 
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy szakmai megbeszélés volt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De valaki adott erre utasítást. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Cégszerű aláírás kellett hozzá, mind a ketten 
aláírták. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Én a tanügyi dolgokat néztem. Nem akartam ezzel rosszat. 
Július 31. volt a határidő a normatíva lemondásra. Én nem tudom összehívni a képviselő-
testületet. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor miért nem lehetett összehívni egy mikrotérségi ülést? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én úgy gondolom, hogy képviselő-testületi ülést 
kellett volna összehívni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A túlórát jogosan követelik a pedagógusok. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ilyet akkor sem lehet mondani, hogy addig nem dolgozom, 
amíg ki nem fizetik a túlórát. Vissza kell állítani a tanulószobát. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Már nem lehet, mert akkor dupla pénzt kell érte 
fizetni. 
Tóth Andrásné polgármester: A tanulószobát akkor kell biztosítani, amikor a szülő kéri. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Nem kérik a szülők? 
Tóth Andrásné polgármester: Még senki sem kérte. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A szülői munkaközösséget is meg kell kérdezni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A pedagógiai program módosításában is benne van a tanulószoba. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A pedagógiai programot két szempont szerint kell most 
módosítni. Szeptember 30-ig pedig teljesen át kell dolgozni, mert az összes innovációnak bele 
kell kerülnie. 
Tóth Andrásné polgármester: A pedagógusok az IPR és a kompetencia programért is 
kapnak pénzt. Tehát azokat a gyerekeket, akikről szó volt be lehet tenni ezekbe a 
programokba. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Lehet, hogy erről meg lehetett volna győzni, ha 
előre tudunk róla. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mi bejöttünk ezt megkérdezni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nem vagyok meggyőzhető. Az IPR sem érint 
minden osztályt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kompetencia sem minden osztályban van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem a pénzről van szó. Feladatot ne szüntessünk 
meg, mert azzal nyújt többet az iskola, hogy ha minél több feladat van. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Tegnap hangzott el az is, hogy otthonossá kellene 
alakítani az iskolát. Erre pedig nincs pénz. Kevesebb a normatíva, kevés a gyerek. A 
jóhiszeműség tudom nem jogi szempont, de ez vezetett minket. A második előterjesztés ezek 
után nem tudom, hogy milyen visszhangot kelt majd. Az idegen nyelv bontása második 
osztálytól van. Jelenleg 2. osztályban szakkörként, 3. osztályban kötelező óraként működik az 
idegen nyelv tanítás. Szeretnénk, hogy ha 2. osztálytól is kötelező óraként működne. Ha 
szakkörként tartanák meg, akkor későn végeznek a gyerekek. Itt is a törvényesség vezetett. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ezzel szerintem nincs probléma. 
Dorkó Ottóné képviselő: Így van, diploma megszerzésénél is probléma a nyelvvizsga. 



Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A harmadik módosítás a szervezeti és működési 
szabályzat, ehhez nincs kiegészítésem. A pedagógiai programban a tanulószoba még benne 
van. Nehéz összehozni az óraszámokat. A kompetencia pedig új feladatokat ad. Bonyolult 
lesz, tegnap voltunk értekezleten ezzel kapcsolatban, de konkrétumot sajnos tegnap sem 
kaptunk. Azt még nem tudták megmondani, hogy ha tartalmilag nem tud mindent teljesíteni 
az intézmény, akkor mi lesz. A szakértők fogják majd megadni az iránymutatást. Szeptember 
1-től dokumentálni kell az egészet. Az is kérdés volt, hogy a projekt módszert hogy lehet 
beépíteni a dokumentumokba, és kiderült, hogy sehogy. A fogalmak sincsenek tisztázva, a 
szakemberek nincsenek felkészítve. De nincs új a nap alatt, visszamegyünk az úttörő 
korszakba, mert ott is csoportokban voltak a gyerekek. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kötelező órák miatt van a túlóra? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Igen. Eddig még a kötelező órák sem voltak kiosztva. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A kötelező órák mellett hogy lehet túlóra? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A tantervbe minden tantárgyat be kellett építeni, a 
kötelező és a szabadon választható tantárgyakat is. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A helyettesítés hogy működik? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A törvénynek megfelelően ha szakos tanár megy be 
helyettesíteni, akkor jár érte díj, ha nem szakos tanár megy be, akkor nem. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mi a helyzet akkor, hogy ha tartósan beteg a 
pedagógus? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Ugyan ez. A tantárgyfelosztásban összesen 13 túlóra van. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az már egy fél állás. Nem számolták ki azt, hogy 
ha valakit fél állásban alkalmaznánk, nem lenne-e olcsóbb? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Van ilyen alkalmazott, mert Vásárhelyi Erika elment 
GYES-re, és őt helyettesíti. Szabad státusz nincs. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Kiszámolva nem lett. Ezen érdemes lenne 
elgondolkodni. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Szakértői észrevétel az is, hogy egyre kevesebb a gyerek, 
a pedagógus létszám pedig ugyan annyi, mint korábban. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, az iskolában rossz a szakos ellátás. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Rajz és fizika szakos tanár hiányzik. Erre alkalmazni 
kellene valakit, de 3 óra fizika van összesen és erre óraadót alkalmazunk. A 13 túlóra fedezné 
egy ember bérét félállásban, ez attól is függ, hogy hány éves ez az alkalmazandó személy. Az 
SZMSZ módosításhoz nincs szóbeli kiegészítésem. 
Tóth Andrásné polgármester: A kompetencia bevezetése 2011-től kötelező lesz. A társulás 
arra pályázott, hogy ehhez az eszköz és a szakmai dolgok biztosítva legyenek. Ha nem 
nyertünk volna a pályázaton, akkor ezt mind az önkormányzatnak kellett volna biztosítani. 
Dorkó Ottóné képviselő: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszonynak meg kellene 
köszönni ezt a pályázatot. Bent voltunk az önkormányzatnál és Hajdu Erikával úgy nézette 
meg ezt a pályázati lehetőséget. Mert talán elsiklott volna felette az önkormányzat. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem siklott volna el felette az önkormányzat. Ehhez egy 
komoly apparátus kellett, hogy ez megvalósuljon, és ezek az emberek ezt ingyen csinálják. 
Ezt még senki sem köszönte meg nekik. Máshol ezeket a pályázatokat pályázatíró készíti, 
akinek komoly összegeket kell letenni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor köszönjük meg Vásárhelyi Erikának is, aki 
mint megbízott igazgató segített. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, neki is, és a tagintézmény vezetőknek. Egyedül 
Hevesaranyosnak nem vagyok hajlandó megköszönni. Nekik ez a pályázat még egy 
forintjukba sem került. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez úgy természetes, hogy valaki megcsinálja. 



Tóth Andrásné polgármester: Ez nem természetes, mert a kolléganők ezt szabadidejükben 
csinálják. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezért kell a pályázatíró. 
Tóth Andrásné polgármester: Megcsinálják a kolléganők, de akkor ne támadják őket. Itt 
már fegyelmit akartak nekik adni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mikor akartunk nekik fegyelmit adni? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A múlt képviselő-testületi ülésen. 
Tóth Andrásné polgármester: Térjünk vissza az előterjesztésre. Javaslom a képviselő-
testületnek, hogy a határozati javaslatot módosítsuk úgy, hogy a költségvetési koncepció 
tárgyalásakor a tanulószoba visszaállítását kezdeményezzük. Addig is kiderül, hogy fog 
működni így a dolog. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hány sportkör van az iskolában? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: 8, és legközelebb ezt fogják ellenőrizni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A sportkör nem a tanulószoba időtartamában van 
benne. Nem lehetne megcsinálni azzal együtt? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Minden gyereknek biztosítani kell a sportkört, és az 
utazással van a probléma. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Miért? Buszjárat megy délután. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Erre nem szeretnék reagálni, mert nincs itt a kolléga, és ő 
mondta, hogy nem hajlandó tovább itt lenni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ez milyen dolog? Hogy mondhat ilyet valaki? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Az a reagálás, hogy nincs kifizetve a túlóra. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor a munkavállaló forduljon a munkaügyi 
bírósághoz. Ha megteszi, akkor nagy probléma lesz, de ilyet akkor sem mondhat senki. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Védett korban lévő személyt nagyon nehéz elküldeni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Rendben van, de akkor sem üdülhet itt senki. A 
tanulószobát most nem lehet visszaállítani, mert egy csomó pénzünkbe fog kerülni. 
Tóth Andrásné polgármester: Nekem volt egy határozati javaslatom. A koncepció 
tárgyalásakor visszaállítjuk a tanulószobát, addig pedig szüneteltetjük. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Februárban kezdődik a második félév, akkor még nem lesz 
költségvetés. 
Tóth Andrásné polgármester: A koncepció tárgyalás hamarabb van. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A megszüntetés miatt biztos jönnek majd a szülők reakciói. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én utána nézek, hogy ezt meg lehet-e oldani így. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Szüneteltetni lehet, csak legyen ott a dátum, hogy 
mikortól kívánjuk visszaállítani. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 2009. szeptember 1-től a 2009/2010. 
tanév II. félév kezdetéig szüneteltessük a tanulószobát azzal, hogy a koncepcióban újra 
döntünk róla, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 95/2009. (VIII. 26.) határozata 
Tanulószoba megszüntetése 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvodában, az Egercsehi általános iskolában, hogy 2009. 
szeptember 1-jétől, a 2009/2010. tanév I. félévére szünetelteti a felső tagozatban a 
tanulószobai csoportot. 



A képviselő-testület a tanulószoba visszaállítását a 2010. évi költségvetési 
koncepció tárgyalásakor újratárgyalja, megvizsgálja a tanulószoba 
visszaállításának lehetőségét a 2009/2010. tanév II. félévére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Dorkó Ottóné képviselő: Lehet szüneteltetni a tanulószobát? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem lehet szüneteltetni, tanévre lehet megszüntetni. 
Utólag is lehet a normatívát igényelni a tanulószobára. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Októberben kell a normatívát igényelni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor novemberben megtárgyaljuk, hogy visszaállítjuk a 
tanulószobát. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehet visszaállítani. 
Tóth Andrásné polgármester: Miért nem? Vissza lehet, csak szorgalmi időn kívül kell ezt a 
döntést meghozni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A jegyző asszony azt mondta az előző ülésen, hogy 
ha valakinek van valamilyen problémája, akkor azt terjessze be az ülés előtt. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A tanulószoba megszüntetés előterjesztését az ülés 
előtt kaptam meg. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A normatíva lemondás hogy történik itt? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az iskola egyeztetett a polgármester asszonnyal. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Itt mindenki hibás. A jegyző asszony pedig ne írja 
azt alá, ami nem jó. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hatályon kívül kell helyezni a döntést, mert félretájékoztattak 
minket. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kezdjük az elején. Akörül forog itt a dolog, hogy a 
jegyző asszony ki van hagyva mindenből. Azt, hogy itt ma van képviselő-testületi ülés, van 
rendőrségi beszámoló, azt én intéztem el. Megkérdeztem a szakértőt, aki azt mondta, hogy be 
kell terjeszteni a képviselő-testület elé. Mindig van egy felhangja annak, hogy én eltitkolok 
dolgokat. Ez nem így van. Itt nem mennek olyan jól a dolgok. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez már a sokadik eset. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Most is történt egy olyan dolog, hogy nem tudjuk 
visszafordítani. 
Tóth Andrásné polgármester: De lehet, csak félévkor. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Kérem, hogy az előző határozatot hatálytalanítsa a képviselő-
testület. 
Tóth Andrásné polgármester: Minden képviselő-testületi ülésen az előterjesztések 
jogszabályi hátterének ott kell lennie. Az igazgató asszonyt kértem, hogy ezt dolgozza ki. Én 
a gazdasági hátteret figyeltem, mert ezért én vagyok a felelős. Szakmailag én nem vagyok 
képzett, csak azt tudom, aminek utána érdeklődöm. Kértem, hogy legyen pénzügyileg és 
szakmailag alátámasztva az anyag. Úgy gondoltuk, hogy az IPR és a kompetencia programba 
ez belefér. A kincstár már kérte vissza a normatívát. Most ráteszik az inkasszót a számlánkra, 
ami 3,9 millió Ft. Miből fizetjük ki, hogy ha nem fizet senki be a társulásba? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Miért nem lehet ezeket a kintlévőségeket behajtani? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert nem tudjuk egyik napról a másikra ugyan azt a 
számadatot kimutatni. Hevesaranyos szól egyet, és máris változik a követelés. Így nem lehet 
bíróságra menni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ott van az iskolában a gazdasági vezető, ha ő nem 
csinálja meg, akkor el kell küldeni. 



Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez egy eset. Tavaly is ez volt a gond. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Nem tudunk egy olyan összeget mondani, amit tűzön- 
vízen keresztül tudunk vinni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt így nem lehet csinálni. Olyan gazdasági vezető 
kell, aki tud számolni. 
Tóth Andrásné polgármester: Visszamenőleg az összes kincstári ellenőrzést mi húzzuk a 
hátunkon. Azt mondják a pedagógusok, hogy nincs kifizetve a túlóra? Hevesaranyos nem 
fizet a társulásba, de nekik kifizettük a túlórát. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A pedagógusokat ez nem érdekli. Venni kell egy 
laptopot a jegyző asszonynak, egyetértek Dorkó Ottóné képviselő asszonnyal. Jártunk a 
közigazgatási hivatalban, és a jegyző asszonyt szidtuk, de ott elmondták, hogy nem a jegyzőt 
kell mindig szidni, hanem a polgármestert. Meg kell kérdezni a jegyző asszonyt, mert ha 
valamit mondok, azt vállalom. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem voltam jelen, amikor az igazgató asszony és a 
polgármester asszony egyeztetett. A gazdálkodónak szóltam. 
Tóth Andrásné polgármester: A belső ellenőrzési jelentést én nem írtam alá, mert nem 
értettem vele egyet. Miért nem jelezte nekem a jegyző asszony, hogy az nem jó. Nem 
Martonné Sinkó Judit feladata ezt tudni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy kicsit összhangba kellene hozni a feladatokat. 
Gál István képviselő: Kinek kell betartatni a törvényt? 
Pálinkás Jánosné képviselő: A jegyzőnek. 
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, ha megkérdezik a jegyzőt. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom térjünk vissza a napirendi pontra. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Normatívára csak akkor vagyunk jogosultak, hogy ha 
tanulószoba címen igényeljük. Ha a pedagógus juttatás nélkül végzi a munkáját, akkor az csak 
ügyelet címen mehet. Márciusban vissza tudjuk igényelni a normatívát. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérdezem az igazgató asszonyt, hogy a tanulócsoport 
megszüntetéséről nem egy tanévre vonatkozóan lehet dönteni? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, örökre is vonatkozhat. Ha nem lesz határozat 
a visszaállításról, akkor nem lesz tanulószoba. De ha hoz a képviselő-testület egy határozatot, 
akkor visszaáll. Magától biztos nem fog újra működni. 
Tóth Andrásné polgármester: Egy dologról egy ülésen kétszer nem lehet szavazni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A tanulószoba szüneteltetésének a mi 
határozatunkban benne kell lennie. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Tanév közben nem lehet ezen módosítani. 
Tóth Andrásné polgármester: És ha kéri a szülő? A szeptemberi ülésre a tanulószoba 
megszüntetését szakértői véleményekkel alátámasztva be fogjuk hozni. Az idegen nyelv 
tanóraként történő megtartásával aki egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 96/2009. (VIII. 26.) határozata 
Idegen nyelv oktatása 2-3. évfolyamon 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvodában, az Egercsehi és a hevesaranyosi általános iskolában, 
hogy a 2009/2010. tanévben a 2. osztályban szakkörként, a 3. osztályban 
kötelezően választható óraként történik az angol és német nyelv oktatása. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Tóth Andrásné polgármester: A szervezeti és működési szabályzatot a kompetencia alapú 
oktatás bevezetése miatt kell módosítani. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 97/2009. (VIII. 26.) határozata 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda szervezeti és 
működési szabályzatának módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi Mikortérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Tóth Andrásné polgármester: A pedagógiai programot is módosítani kell a kompetencia 
program miatt. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 98/2009. (VIII. 26.) határozata 
Pedagógiai program módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi Mikortérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjának módosítását. 
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
3. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: Az intézményi térítési díj a következő napirendi pont. Az 
ÁFA változás miatt lett kiküldve a térítési díj változás a képviselő-testületnek. A térítési díjat 



a képviselő-testület rendeletben állapítja meg. Az ÁFA változás miatt minden étkezés térítési 
díja változott. 
Dorkó Ottóné képviselő: A napi nyersanyag 275 Ft, és 605 Ft-ot fizetnek az étkezésért? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A vendég annyit fizet, amennyit kérünk az ételért. 
Tóth Andrásné polgármester: Neki a konyha költségét is ki kell fizetnie. 
Dorkó Ottóné képviselő: A 275 Ft és a 605 Ft között elég nagy különbség van. 
Tóth Andrásné polgármester: Lényegében vagy marad a régi ár, vagy rátesszük az ÁFÁ-t a 
térítési díjra. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A gazdasági vezető azt mondta, hogy így is kevés a 
vendégétkező, ha megemeljük, akkor ez is elmarad. Kb. 20-22 fő vendégétkező van jelenleg. 
Ficzere Gábor képviselő: Ha valaki ezt sokallja, akkor főzzön otthon. 
Tóth Andrásné polgármester: 2009. szeptember 1-től javaslom a térítési díjakra az ÁFA 
emelést rászámolni. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen és 4 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 99/2009. (VIII. 26.) határozata 
Az étkezési térítési díjakról  
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el az étkezési térítési díjakról szóló 
rendeletet. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az ÁFA változás miatt a térítési díj a 
vendég és az alkalmazotti étkezésnél ne módosuljon kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 100/2009. (VIII. 26.) határozata 
Az étkezési térítési díjakról  
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el az étkezési térítési díjakról szóló 
rendeletet. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Tóth Andrásné polgármester: Akkor a régi térítési díjat kell fizetni, ezt az intézmény 
átvállalta. A következő napirendi pont az Egercsehi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 
szóló rendelet módosítása. Itt az eredeti előirányzatot kell módosítani. 
 
 
 
 



4. Napirendi pont: 
 

Dorkó Ottóné képviselő: 2009. június 30-án nem tárgyaltuk a költségvetési rendeletet. 
Másfél hónap alatt sokkal több a tervezett összeg. Látom, hogy benne van a 16 millió Ft, amit 
nyertünk a pályázatra, az 1,6 millió Ft-os perköltség, de ezt akkor is sokallom. Van itt olyan 
tétel, aminek már a második félévben kell mutatkoznia. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Igen, teljesítésben ott lesz, de az első félévben 
értesültünk ezekről a pénzösszegekről. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor is marad elég bőven különbözet június 30-a és a mai nap 
között. Ennek mi az oka? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Július első két hetében még kaptunk olyan értesítéseket, 
amiket be kellett tenni ide. Egyik a TB támogatás, népszavazási pénzösszeg, 
mozgáskorlátozottak támogatása, osztályfőnöki pótlék, óvodáztatási támogatás nyári 
gyermekétkeztetés. Ezek azok az összegek, amiket ide be kell rakni. Előirányzatként tudom 
szerepeltetni, amiről a kincstár értesítést küld. Ha később kapom meg az értesítést, akkor nem 
tudok vele mit kezdeni. Ez egy tervezet, hogy elismeri az önkormányzat, hogy ilyen kifizetési 
kötelezettsége van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezek nem valós kiadások? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Ez nem mind történt még meg. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez csak előirányzat. A beszámolóban lesz a teljesítés. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: A pályázaton nyert 16 millió Ft-ot is be kellett rakni, de 
ez a kiadásnál is szerepel. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert ki kell majd adni, ha elkészül a beruházás. Ezt a 
költségvetési módosítást és a beszámolót átnézte a könyvvizsgáló úr is, valamint be lett 
küldve a kincstárhoz is. Egyébként ez már most is módosult, mert a pénzek folyamatosan 
jönnek. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete 402.690 eFt kiadási, 
383.421 eFt bevételi összeggel, és 19.279 eFt hiánnyal áll jelenleg. Aki a a költségvetési 
rendelet módosításával egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 101/2009. (VIII. 26.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról 
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el az Egercsehi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról a 
rendeletet. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
5. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: A féléves gazdálkodásról szóló beszámoló a következő 
napirendi pont. 
Dorkó Ottóné képviselő: A ravatalozó és a buszmegálló felújítása teljesen lezárult? Minden 
számla ki van fizetve? 



Tóth Andrásné polgármester: Nem, a vis maior nincs teljes egészében kifizetve. Az önrészt 
még ki kell fizetni. Két részletben fizetjük, eddig kifizettünk 5 millió Ft-ot, még 1,7 millió Ft 
hátra van. Ezzel december 31-ig kell elszámolni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A beszámolóban 70,9 %-os teljesítés van benne. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Június 30-ig ennyi lett kifizetve. A ravatalozó önrészét 
júliusban fizettük ki, az most már le van rendezve. Június 30-ig nem fizettünk ki semmit, 
júliusban kezdtünk el fizetni. A mutató azt mutatja, hogy a felétől mennyivel tértünk el. A 
beszámolóban még a teljes összeg szerepel. 
Dorkó Ottóné képviselő: Időben elkészült, és nincs teljesítés. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Ez majd a következőkben fog mutatkozni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mennyi most a kifizetetlen számlák összege az iskolánál és az 
önkormányzatnál? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Az iskolánál nem tudom megmondani, hogy mennyi. 
Az önkormányzatnál augusztus végén 6,5-7 millió Ft körül van, de pontos összeget nem tudok 
mondani. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor az iskola is ennyi lehet. 
Tóth Andrásné polgármester: Ennyi nincs, kb. 3 millió Ft lehet. De a kintlévőséget is meg 
kell nézni, mert az is ennyi. Ha befizetnék egy felszólításra a tartozást, akkor nem lenne 
semmi gond. Aki az önkormányzat 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 102/2009. (VIII. 26.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról 
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el az Egercsehi Önkormányzat 2009. évi I. 
félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletet. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
6. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzat 
módosítása a következő napirendi pont, mert az oktatási bizottság bele lett foglalva a 
hatáskörével együtt. Az oktatási biztosság hatásköre csak Egercsehire terjed ki. Aki egyetért a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításával kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 9/2009. (VIII. 26.) rendelete 
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról a rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Tóth Andrásné polgármester: A körjegyzőség alapító okiratának módosítása a következő 
pont. A szakfeladatok módosultak, azért kell az alapító okiratot módosítani. A szakfeladatokat 
a kincstár adja ki, és ezt így kell szerepeltetni az alapító okiratban. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A körjegyzőség is akkor jött létre, amikor a 
mikrotérség? 
Tóth Andrásné polgármester: A körjegyzőség 2005-ben jött létre. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért van szükség közalkalmazottra a 
körjegyzőségnél? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mind a három jogviszony benne van, mert vannak 
közalkalmazottak szakfeladaton. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Saját szakfeladaton van. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármesteri hivatalnak nincs alapító okirata, csak 
a körjegyzőségnek van. 
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármesteri hivatalban csak köztisztviselők vannak. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 
alapító okiratának szakfeladat miatti módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 103/2009. (VIII. 26.) határozata 
Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége alapító 
okirata 4. pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 
„4. Alaptevékenysége:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
2009. december 31-ig hatályos 
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 
2010. január 1-jétől hatályos 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai” 
 
 



Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
Tóth Andrásné polgármester: A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
alapító okiratát is módosítani kell, szintén a szakfeladat változott. Aki egyetért az alapító 
okirat módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 
Egercsehi Önkormányzat 104/2009. (VIII. 26.) határozata 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata 
 
Egercsehi Önkormányzat a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratának 7-8. pontjait az alábbiak szerint módosítja. 
 
„7. Az intézmény alaptevékenysége:  
 
7. 1. Napköziotthonos Óvoda 
2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai nevelés, ellátás                                 Óvodai nevelés, ellátás 
Szakfeladat 801115                                      Szakfeladat 851011                                       
7. 1. a) Óvodai csoport száma: 2 
7. 1. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő 
7. 1. c) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   
nevelése                                                           nevelése    
Szakfeladat 801126                                         Szakfeladat 851022 
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) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai intézményi közétkeztetés                    Óvodai intézményi közétkeztetés 
Szakfeladat 552312                                         Szakfeladat 562912 
7. 1. f) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos  
Munkahelyi étkeztetés                                     Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat 552411                                         Szakfeladat 562917 
7. 1. g) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Intézményi vagyon működtetése                      Intézményi vagyon működtetése  
Szakfeladat 751768                                          Szakfeladat 841403  
Tevékenység végzésének helye: 3341 Egercsehi, Ady E. u. 11. 
 
 
 
 



7. 2. Napköziotthonos Óvoda  
2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai nevelés, ellátás                                 Óvodai nevelés, ellátás 
Szakfeladat 801115                                      Szakfeladat 851011                                       
7. 2. a) Óvodai csoport száma: 1  
7. 2. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő 
7. 2. c) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   
nevelése                                                           nevelése    
Szakfeladat 801126                                         Szakfeladat 851022 
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) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai intézményi közétkeztetés                    Óvodai intézményi közétkeztetés 
Szakfeladat 552312                                         Szakfeladat 562912 
7. 2. f) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos  
Munkahelyi étkeztetés                                     Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat 552411                                         Szakfeladat 562917 
7. 2. g) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Intézményi vagyon működtetése                      Intézményi vagyon működtetése  
Szakfeladat 751768                                          Szakfeladat 841403  
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  
2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai nevelés, ellátás                                 Óvodai nevelés, ellátás 
Szakfeladat 801115                                      Szakfeladat 851011                                       
7. 3. a) Óvodai csoport száma: 1  
7. 3. b) Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 30  fő 
7. 3. c) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   
nevelése                                                           nevelése    
Szakfeladat 801126                                         Szakfeladat 851022 
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) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Óvodai intézményi közétkeztetés                    Óvodai intézményi közétkeztetés 
Szakfeladat 552312                                         Szakfeladat 562912 
7. 3. f) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos  
Munkahelyi étkeztetés                                     Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat 552411                                         Szakfeladat 562917 
7. 3. g) 2009. december 31-ig hatályos            2010. január 1-jétől hatályos 
Intézményi vagyon működtetése                      Intézményi vagyon működtetése  
Szakfeladat 751768                                          Szakfeladat 841403  
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 
2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Általános iskolai nappali rendszerű              Általános iskolai nappali rendszerű 
nevelés, oktatás                                             nevelés, oktatás  
Szakfeladat 801214                                      Alapfokú nevelés, oktatás 1-4. évfolyam  
                                                                      Szakfeladat 852011 
                                                                      Alapfokú nevelés, oktatás 1-8. évfolyam  
                                                                      Szakfeladat 852021 
8. 1. a) Iskolába felvehető maximális tanuló létszám: 254 fő  
8. 1. b) 2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali              Sajátos nevelési igényű tanulók nappali  
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása rendszerű általános iskolai nevelése,                   
Szakfeladat 801225                                                   oktatása (1-4. évfolyam) 
                                                                                   Szakfeladat 852012 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
                                                                                   rendszerű általános iskolai nevelése, 
                                                                                   oktatása (5-8. évfolyam) 
                                                                                   Szakfeladat 852022 
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) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Napközi otthoni és tanulószobai nevelés        Napközi otthoni nevelés 
Szakfeladat 805113                                              Szakfeladat 855911 
                                                                              Általános iskolai tanulószobai nevelés 
                                                                              Szakfeladat 855914                                             
8. 1. e) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Iskolai intézményi közétkeztetés                         Iskolai intézményi közétkeztetés       
Szakfeladat 552323                                              Szakfeladat 562913 



8. 1. f) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Munkahelyi étkeztetés                                         Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat 552411                                              Szakfeladat 562917 
8. 1. g) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Intézményi vagyon működtetése                         Intézményi vagyon működtetése 
Szakfeladat 751768                                             Szakfeladat 841403 
8. 1. h) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Diáksport                   Diáksport 
Szakfeladat 924036                                             Szakfeladat 931204 
Tevékenység végzésének helye: 3341 Egercsehi, Petőfi S. u. 6.  
 
8. 2. Általános iskolai oktatás                       Alapfokú nevelés, oktatás, 1-8. évfolyam 
2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Általános iskolai nappali rendszerű              Általános iskolai nappali rendszerű 
nevelés, oktatás                                             nevelés, oktatás  
Szakfeladat 801214                                      Alapfokú nevelés, oktatás 1-4. évfolyam  
                                                                      Szakfeladat 852011 
                                                                      Alapfokú nevelés, oktatás 1-8. évfolyam  
                                                                      Szakfeladat 852021 
8. 2. a) Iskolába felvehető maximális tanuló létszám: 90 fő  
8. 2. b) 2009. december 31-ig hatályos                     2010. január 1-jétől hatályos 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali              Sajátos nevelési igényű tanulók nappali  
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása rendszerű általános iskolai nevelése,                   
Szakfeladat 801225                                                   oktatása (1-4. évfolyam) 
                                                                                   Szakfeladat 852012 
 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
                                                                                   rendszerű általános iskolai nevelése, 
                                                                                   oktatása (5-8. évfolyam) 
                                                                                   Szakfeladat 852022 
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) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Napközi otthoni és tanulószobai nevelés        Napközi otthoni nevelés 
Szakfeladat 805113                                              Szakfeladat 855911 
                                                                              Általános iskolai tanulószobai nevelés 
                                                                              Szakfeladat 855914 
8. 2. e) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Iskolai intézményi közétkeztetés                         Iskolai intézményi közétkeztetés       
Szakfeladat 552323                                              Szakfeladat 562913   
8. 2. f) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Munkahelyi étkeztetés                                         Munkahelyi étkeztetés 
Szakfeladat 552411                                              Szakfeladat 562917 
8. 2. g) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Intézményi vagyon működtetése                         Intézményi vagyon működtetése 
Szakfeladat 751768                                             Szakfeladat 841403 
 



8. 2. h) 2009. december 31-ig hatályos                2010. január 1-jétől hatályos 
Diáksport                   Diáksport 
Szakfeladat 924036                                             Szakfeladat 931204 
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.”  
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat és a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató 
 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy dolgot szeretnék megjegyezni. Az iskola 
gazdálkodója elküldte nekünk a konyha működéséről a kimutatást, ez kevesebb, mint amit 
fizetni kell most. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodó: Az önkormányzat az előző év teljesítése alapján 
állapítja meg a térítési díjat, ez jelenleg 560 Ft. Amit a képviselő asszony néz, az 2009. év 
januártól júniusig van. Jövőre sokkal kevesebb lesz az önköltségi ár. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez hogy történt meg? 
Tóth Andrásné polgármester: Lehet, hogy az élelmezésvezető ennyit javult. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Augusztus 20-át miért nem ünnepeltük meg a 
településen? 
Tóth Andrásné polgármester: A rendezvényszervező miért nem szervezte meg az 
ünnepséget? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ki a rendezvényszervező? Én annyit mondtam, hogy 
szívesen segítek a szervezésben. 
Tóth Andrásné polgármester: 2006-ban arról volt szó, hogy lesz egy személy, aki 
megszervezi a rendezvényeket. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Válaszol a polgármester asszony arra a kérdésemre, 
hogy miért nem volt augusztus 20-ai ünnepség, vagy 8 napon belül írásban adjam be a 
kérdésemet? 
Tóth Andrásné polgármester: A falunapi ünnepségen az iskola részéről nem volt jóformán 
semmilyen műsor. Ha valaki itt képviselő az iskolából, akkor azt is tudja közvetíteni, hogy 
milyen műsort várunk el a falunapra. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy gondolom, hogy ez a polgármester asszony 
feladata. 
Tóth Andrásné polgármester: Fel volt kérve az igazgató asszony arra, hogy szervezzen 
műsort. Sőt egy hónap volt rá, mert később kellett megrendezni. Azért tettük június első 
hétvégéjére, mert akkor még van iskola, és fel tudnak rá készülni. A korábbi évek tapasztalata 
az volt, hogy az iskola részéről nem volt színvonalas műsor. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A képviselő-testületi ülés miért nincs kihirdetve? 
Tóth Andrásné polgármester: Szóltam már, hogy ki kell tenni a meghívót. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem a tanévkezdési támogatással kapcsolatban lenne 
javaslatom. Javaslom, hogy az általános iskolásoknak 10.000 Ft-ot, a középiskolásoknak 
15.000 Ft-ot és a főiskolásoknak 20.000 Ft-ot támogatásként biztosítson az önkormányzat. 
Tóth Andrásné polgármester: A forrást kérem megjelölni, hogy melyik feladat terhére? 
Dorkó Ottóné képviselő: A pereskedés terhére. A Kerekiné perében megítélt 270.000 Ft 
honnan került kifizetésre? 
Tóth Andrásné polgármester: Részletekben lett neki kifizetve. 



Dorkó Ottóné képviselő: Honnan lett kifizetve? 
Tóth Andrásné polgármester: Biztos, hogy benne van a beszámolóban. Itt vannak a 
pályázatok, kell az önerőre a pénz. 10-15 gyerek után fizetnek a tankönyvekért, a többiek 
ingyen kapják 
Pálinkás Jánosné képviselő: Családi háttértől függetlenül adjunk tankönyvtámogatást? 
Dorkó Ottóné képviselő: Nincs itt a településen nagy jövedelemmel rendelkező személy. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy jövedelmi viszonyoktól függetlenül 
tankönyvtámogatást adjunk kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 105/2009. (VIII. 26.) határozata 
Tanévkezdési támogatás   
 
Egercsehi Önkormányzat a 2009/2010-es tanévre tanévkezdési támogatást nem 
nyújt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor legalább a helyi iskolába járó gyerekek kapják 
meg a támogatást. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület azt is szavazza meg, hogy a 
szemétszállítást miből fogjuk kifizetni. Az iparűzési adók nem jönnek be. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kommunális adó és a szemétszállítási díj 
különbözetéről van szó? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Legutóbb arról beszéltünk, hogy a lakosokkal 
fizettetjük ki. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, 2010. január 1-től. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Térjünk vissz a tankönyvtámogatásra. Javaslom, hogy 
az önkormányzat annak a helyben tanuló gyereknek adjon tankönyvtámogatást, akinek 
fizetnie kell a tankönyvekért. 
Tóth Andrásné polgármester: Ehhez tudni kellene, hogy hány főről van szó. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ide 23 fizetős gyerek jár. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy azoknak a tanulóknak, akik nem 
részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben annak az önkormányzat 
tankönyvtámogatást állapítson meg kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 106/2009. (VIII. 26.) határozata 
Tanévkezdési támogatás   
 
Egercsehi Önkormányzat a 2009/2010-es tanévre tanévkezdési támogatást nem 
nyújt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármester asszony kérdezte, hogy miből csináljunk pénzt. 
Közművesíteni kell a telkeket, és el kell adni. 
Tóth Andrásné polgármester: 2002-ig rengeteg önkormányzati földet adtak el. Nyomott 
árak vannak jelenleg a piacon. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem kell visszaemlegetni a múltat. 
Tóth Andrásné polgármester: Azon kívül a telkeket közművesíteni is kell. 
Gál István képviselő: Egy telek közművesítése 1,5 millió Ft. 
Dorkó Ottóné képviselő: A falu televízió visszaállítása is komoly probléma. Ígérték, hogy 
lesz helyi csatorna, amikor átálltunk erre a televízióra. 
Tóth Andrásné polgármester: Ígérték, csak nem lett belőle semmi. Meg kell vásárolni a 
csatornát. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az mennyi lenne? 
Tóth Andrásné polgármester: 1-3 millió Ft-ról beszéltek korábban. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A következő képviselő-testületi ülésre ezt 
kérdezzük meg. 
Dorkó Ottóné képviselő: Van üres csatorna hely is, oda be lehetne tenni. 
Tóth Andrásné polgármester: Lehet, hogy ez a megoldás még drágább. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban mi a helyzet? A 
bérlakások kiadásával kapcsolatban született határozat. Történt ezzel kapcsolatban 
intézkedés? Fonyódligettel kapcsolatban azt mondják, hogy nagyon rossz volt a gondnok, és 
úgy kértek takarító eszközöket, hogy be tudjanak költözni. Bejöttünk a hivatalba, és kértük a 
gondok munkaköri leírását, de nem kaptuk meg. 
Tóth Andrásné polgármester: A gondnoknak a mellékhelyiséget kellett takarítania. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az edények sem voltak elmosogatva. 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenki maga után mosogat. 
Dorkó Ottóné képviselő: Turnusváltás után a gondnoknak nem kell kitakarítania? 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenki maga után takarít. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor minek van ott a gondnok. 
Tóth Andrásné polgármester: Azért, hogy felügyelje a nyaralót. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ha tudta a polgármester asszony, hogy nem megy le a korábbi 
gondnok, akkor miért nem lett meghirdetve az állás? 
Tóth Andrásné polgármester: Megbízási díjra nem kell munkaköri leírás. 
Dorkó Ottóné képviselő: Miért nem lett meghirdetve az állás? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert volt ember, aki lemenjen gondnoknak. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Meg kell szavazni, hogy jövőre meghirdetjük a 
gondnoki állást. 
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Lesz 6 jelentkező, és abból ki lehet választani, hogy ki a 
legalkalmasabb. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezzel együtt a képviselő-testület vállalja a felelősséget a 
nyaralóért. Aki egyetért azzal, hogy a fonyódligeti nyaraló gondnoki állását meghirdesse a 
képviselő-testület kérem kézfelnyújtással szavazzon. 



 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 107/2009. (VIII. 26.) határozata 
Üdülőgondnok 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a fonyódligeti üdülő gondnoki 
megbízásáról a jövőben pályázat útján fog gondoskodni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A bérlakásokra az igénylést ismét be kell kérni, mert azóta 
már többen kerestek más lakást. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Már szavaztunk róla, hogy meg lett kérve. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, de már volt benne változás. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mikor lesz ebből valami? 
Tóth Andrásné polgármester: A jövő hónapban. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az első lakáshoz jutók támogatását kérdeztem még a polgármester 
asszonytól. 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg egy kérelem van beadva. A képviselő-testület a 
korábbi években elutasította a kérelmet, ha nem abban az évben vásárolta meg valaki a lakást, 
mint amikor a kérelmet beadta. Erről döntsön a képviselő-testület. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Erről már kétszer szavaztunk. Arról volt szó, hogy 
abban az évben kell a lakást vásárolni, amikor a kérelmet beadja valaki. 
Dorkó Ottóné képviselő: Behozta a papírt. Az OTP-től az év végén kapta meg a kölcsönt. 
Tóth Andrásné polgármester: 2008. november 18-án vette meg az adás-vételi szerződés 
szerint a házat, és a következő év elején kapta meg a kölcsönt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Kerekiné megkeresett azzal, hogy a polgármester asszony azt 
mondta, hogy a jegyző asszony mulasztott. 
Tóth Andrásné polgármester: Ilyet nem mondtam, ne hazudjon Kerekiné. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem nézett utána a jegyző asszony ezt mondta a polgármester 
asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt nem mondtam. Azt mondtam, hogy következetesnek kell 
lenni, ha korábban elutasítottunk ilyen ok miatt kérelmet, akkor most mérlegelni kell. 
Lakossági hozzászólások következnek. 
Dorkó Ottó lakos: Látom, hogy a polgármester asszony nagy erőkkel dolgozik. 2006. május 
22-én Tóth Andrásné polgármester asszony meghatalmazást adott Joó Imrének a vadászati 
jogokkal kapcsolatos jogok átadására, hogy ez ügyben eljárhat. Ezt a képviselő-testület 
jóváhagyása nélkül tette meg. A képviselő-testület, jegyző asszony erről nem tudott. A 
polgármester asszony, mint jogi személy nem járhat el ebben az ügyben. Ez érvénytelen. 
Ezzel erkölcsi kárt és anyagi kárt okozott az önkormányzatnak. A szomszéd vadásztársaság X 
összeget hajlandó lett volna fizetni. 2017-ig ez a jog át lett adva. Az anyagi kár meg nem 
határozható, amíg meg nem tudjuk az összeget. Kérem a jegyző asszonyt, hogy a törvénysértő 
dolgok megszüntetésére hívja fel a figyelmet, és szüntesse meg. Tagja a polgármester asszony 
férje a vadásztársáságnak? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. 
Dorkó Ottó lakos: Akkor a családtagnak való előnyhöz juttatásról nincs szó. Miért adta át a 
jogot a polgármester asszony? Tisztában van azzal, hogy anyagi és erkölcsi kárt okozott az 



önkormányzatnak? Egy példányt a jegyzőkönyvből hitelesítés után részemre eljuttatni 
szíveskedjen a jegyzőkönyv vezető asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Joó Imrének ezt a meghatalmazást azért adtam, mert évek óta 
húzódott itt a vadásztársasági vita. Úgy hallottam, hogy Turkán Zoltánék a bérvadászatra 
akarták kiadni. 
Dorkó Ottó lakos: Nem akarta a labdarúgáshoz való jogomat engedni a polgármester 
asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem szóltam bele, amíg ön beszélt. 
Dorkó Ottó lakos: Elnézést. 
Tóth Andrásné polgármester: Úgy gondolom, hogy kárt nem okoztam, mert amennyi jog 
van, annyi kötelezettség is van. Ezt nem tudom megkérdezte-e. Azt a területet meg kell 
csinálni vadászatra. Igaz, a későbbiekben néztem ugyan, hogy a földtulajdonosokat a jegyző 
képviselő, ő jár el a vadásztársasági ülésekre. Ilyenkor nem Joó Imre úr dönt, hanem a jegyző 
asszony. Ez a meghatalmazás visszavonható, tértivevénnyel igazolva. Jelen esetben hatáskör 
túllépés történt. 
Dorkó Ottó lakos: Feltételezem, hogy ez még mindig érvényes határozat, ami lényegében 
nem érvényes. Ezért kérem a jegyző asszonyt, hogy jogi úton járjon el. Ezt nem egy napra 
adták ki, ez még most is él. Megkereste a környező vadásztársaságot? Mindenkinek kellett a 
föld, fizettek is érte.  Én is vadásztársasági tag vagyok. Megkereste őket? Nem? 3 évre 
visszamenőleg kimutatható az anyagi károkozás. Nem lehet ezt visszavonni. Joó Imre meg 
van hatalmazva minden fórumon képviseli az önkormányzatot. Ha a jegyző asszony 
megjelent a vadásztársasági üléseken, akkor nem volt rá joga. Ön mondta, hogy a társaságok 
kérték a területeket, amiért fizettek. Ez a piacgazdaság. Ez 3 éve így megy, és 2017-ig ment 
volna. A képviselő-testületnek, a jegyző asszonynak erről nincs tudomása, véletlenül került 
elő ez a papír. Ezért mondta, hogy Egercsehiért dolgozik. Azt mondta, hogy a labdarúgó 
pályára nem léphetek, amíg a férje az intéző a sportnál. Tóth Andrásné ez az állampolgári 
jogaimnak megsértése, a sportolási lehetőségeimnek a megsértése. 
Tóth Andrásné polgármester: Én Telek Lajossal beszéltem. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Megkérdezhetem, hogy mit beszélt a polgármester asszony 
Telek Lajossal? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Telek Lajos nem ezt mondta. 
Tóth Andrásné polgármester: Én már elég sokat letettem az asztalra a sporttal kapcsolatban. 
Zsebbe bele lehet tenni bármit. Én hordom a kocsimmal a labdarúgókat. 
Dorkó Ottóné képviselő: Futja a költségtérítéséből. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségtérítés a reprezentatív költségekre van, nem arra, 
hogy a sportolókat fuvarozzam. 
Dorkó Ottóné képviselő: Telek József kereste meg, hogy támogassa és menjen a foci. 
Másnap kereste meg Telek Lajos, hogy olyan kevesen vannak, álljon be. 
Dorkó Ottó lakos: Nem volt meg a csapat. Révész Zoltán keresett meg, hogy hozzak 
szponzort. Filó Gábor nagybátyámat kerestem meg. Hétfőn megtudtam, hogy nem kívánatos 
személy vagyok, és elveszik a támogatást, ha focizom. Én ezt nem akartam, ezért inkább 
visszavonultam. Én ezután a csapat tájékára nem mentem, rendezvényeken nem vettem részt. 
Én a szponzort lefújtam. Az indok az volt, hogy szét akarom verni a csapatot. Ezt a 
polgármester asszony mondta, és én meg is mondtam mindenkinek személyesen. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez hazugság, én ezt nem mondtam. 
Dorkó Ottó lakos: A te szavaidat ez a papír bizonyítja. A te aláírásod van rajta, ez kikerült. 
Tóth Andrásné polgármester: Más nemigen fog. 



Dorkó Ottó lakos: Kérem a képviselő-testületet, hogy segítsen. A következő képviselő-
testületi ülésre egy másik ügyet szeretnék hozni, ami még nagyobb anyagi hátrányba sodorja a 
települést. 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
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