JEGYZŐKÖNYV

EGERÁG
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. május 15. napján
MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Hozott határozatok:
33/2013.(V.15.)
34/2013.(V.15.)
35/2013.(V.15.)
36/2013.(V.15.)
37/2013.(V.15.)
38/2013.(V.15.)
39/2013.(V.15.)
40/2013.(V.15.)
41/2013.(V.15.)
42/2013.(V.15.)
43/2013.(V.15.)
44/2013.(V.15.)
Hozott rendeletek:
 Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(V.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.09.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
 Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(V.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(V.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Egerág, Szabadság tér 1.

Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hegyi Győző
Karl Gábor
Bólyiné Németh Ildikó
Horváth Miklós
Kun Zoltán
Mogyorósi Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol:
1. Schwamberger Tamás

képviselő

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
Heilmann-né Kistóth Ágnes

jegyző
jkv. vezető

Valamint:

Lakosság részéről: Szabó Józsefné
Hegyi Győző polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Ismertette a napirendi pontokat és kérte a testületet, hogy szavazzon a napirend
elfogadásáról.
A meghívó szerinti napirendet a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
elfogadta, további javaslat, észrevétel nem volt.
1./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása, rendelet
elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
2./ Önkormányzat 2012. évi költésvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása,
zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
3./ Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása, rendelet
elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
4./ Óvoda fejlesztésének, felújításának támogatására benyújtott pályázati önrész elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
5./ Önkormányzatok Egerági Társulás megszűntetése
Előadó: Hegyi Győző polgármester

3
6./ Törvényességi felhívás vagyongazdálkodási terv elkészítésére
Előadó: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
7./ Egerági Táltos Csikó Óvoda óvodavezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
8./ Egyebek
Hegyi Győző polgármester a napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a testületet, hogy a
Honvéd utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezésével kapcsolatosan lakossági
beadvány érkezett.
Hegyi Győző polgármester ismerteti Szabó József és Szabó Józsefné beadványát.
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzatok Társulása 2006.
évben Uniós pályázatot nyújtott be 270 településen történő hulladék gyűjtősziget
elhelyezésére.
A pályázatban résztvevőkkel többször egyeztettem, még mai nap folyamán is. Az
alvállalkozó kint volt helyszínen és megállapította, hogy a tervezéshez képest Szabó
Józsefék ingatlana felé 60 cm csúszott a kivitelezés. Az alvállalkozó természetesen partner
lett volna abban, hogy a szigetet visszabontja és az ingatlan kerítésétől 1 méterre távolabb
helyezi. Ez a megoldás Szabó Józseféknek nem tetszik.
Ma délután kb. fél órája jutottunk oda, hogy mégis van megoldás. A tervező hölgy utána
nézett a pályázatnak. A pályázó a támogatási összeget a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
elhelyezésére szolgáló hely kiépítésére kapta. A mi esetünkben a kiépítés 80%-ban
megtörtént és be is fog fejeződni, ekkor tesznek eleget az Uniós pályázatnak. A
gyűjtőedények elhelyezése kb. fél év múlva fog megtörténni. A pályázó a sziget helyének
kiépítésével eleget tett a pályázati kiírásnak. A sziget gyűjtőedénnyel történő feltöltése már
nem kritériuma a pályázatnak. Amennyiben most konszenzusra tudunk jutni, akkor a
gyűjtőedények kihelyezésekor lehetőségünk lesz arra, hogy a feltöltést nem kérjük illetve,
hogy áthelyeztetjük a gyűjtőedényeket a Polgármesteri Hivatal elé. A Polgármesteri
Hivatal előtt nincs kiépítési kötelezettség, a kiépítés költsége egyébként 400.000,-Ft + Áfa.
Mindezt lakossági tiltakozás miatt kérhetjük.
Minden fórumot megkerestünk a probléma megoldására, de ettől többet nem tudunk tenni.
Szabó Józsefné ha jól érti, akkor arról van szó, hogy a szigetnek meg kell épülnie és utána
nem kötelező odahelyezni a gyűjtőedényeket és a most megépített sziget szabad terület
marad. Ez a megoldás jó, ezt el tudják fogadni. A jó szándékot látja, látja azt, hogy az
utcakép mindenkinek fontos.
Szeretné, ha erről írásos dokumentációt kapna.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy erről a testületnek határozatot kell hozni, amit
természetesen Szabó József és Szabó Józsefné részére megküldésre fog kerülni. A sziget
feltöltését nem kérjük, hanem a gyűjtőedények elhelyezését a Polgármesteri Hivatal elé
fogjuk kérni, természetesen ezt a testületnek el kell fogadni.
Szabó Józsefné úgy gondolja, hogy a sziget továbbra is ott fog maradni, akkor az ő
autóbejáratuk továbbra is szűkős lesz, ezért jó lenne, ha mégiscsak 1 méterrel arrébb
kerülne a sziget.
Hegyi Győző polgármester még azt sem gondolta, hogy ilyen megoldást tudunk majd
találni a problémára.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző véleménye, hogy szerencse, hogy a pályázatot
annak idején a szelektív hulladékgyűjtő szigetre írták ki és nem a hulladékgyűjtő edények
ürítésére.
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Hegyi Győző polgármester szerint, mindezt a tervező hölgynek köszönhetjük, aki vette a
fáradságot és utána nézett a pályázati anyagnak.
Kéri a testületet, hogy amennyiben egyetért a gyűjtőedények áthelyezésével, úgy
szavazzon
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Önkormányzatok
Társulása által szelektív gyűjtőszigetek kiépítésére elnyert pályázat keretében az egerági
354 hrsz-ú megépült gyűjtőpont gyűjtőedényekkel történő feltöltését lakossági tiltakozás
figyelembevételével nem kéri.
A képviselő-testület kéri a szelektív gyűjtőedények áthelyezését az Egerág, Szabadság tér
1. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Napirend tárgyalása:
1./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása, rendelet
elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester az írásos előterjesztést annyival egészítette ki, hogy a korábbi
években statisztikai táblázatok készültek. Ezekkel a táblázatokkal bizonyos emberek
szaladgáltak és mutogatták. Az önkormányzatok többsége eddig is ilyen előterjesztéseket
készítettek. Az ilyen és ehhez hasonló előterjesztésekkel, mi is több felesleges vitát
elkerülhettünk volna.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy a Megyei Önkormányzati
beszámolók is így készültek el. A számoknál fontosabb, hogy mi teljesült és mi nem. A
számokon nem érdemes vitatkozni, mert a beszámoló számszaki adatait már a Magyar
Államkincstárnak meg kellett küldeni és az elfogadásra került, tehát az állam felé már
elszámoltunk. Az előző év teljesítését utólag igazítjuk a tervezethez. A szöveges
beszámoló jobban érthető, természetesen van rendeleti forma, de az átvezetés már a mi
dolgunk.
Az írásos előterjesztéshez kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért polgármester
úr, szavazásra bocsátotta a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(mellékletben)
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2./ Önkormányzat 2012. évi költésvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása,
zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy az önkormányzat
vagyona nőt, pénzmaradványt is tudott a testület képezni, de sajnos ezt az első három
hónapban feléltük. Az idei évi zárszámadáskor mindez majd nem mondható el.
Kérdése, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés?
Az elhangzott beszámolóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért
polgármester úr, szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013.(V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(mellékletben)
3./ Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása, rendelet
elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester az előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a körjegyzőség
költségvetése kikerült az önkormányzat költségvetéséből, ezért szükséges a költségvetés
módosítása.
Az elhangzott beszámolóhoz kapcsolódó kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért
polgármester úr, szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(mellékletben)
4./ Óvoda fejlesztésének, felújításának támogatására benyújtott pályázati önrész elfogadása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester ismertette a pályázatot. A pályázat az óvoda
fűtéskorszerűsítésére és az épület szigetelésére lett benyújtva, ennek költsége 12.701.310,Ft, ebből az önrész 2.540.262,-Ft. A pályázat benyújtásakor tudtuk, hogy az önrészt
biztosítani kell, de akkor nem volt lehetőségünk erről dönteni, most ezt a döntést pótolnunk
kell.
Kérdése, hogy a pályázattal kapcsolatosan van-e kérdés?
Hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
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Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyában benyújtott pályázat önrészét vállalja.
A pályázat célja:
A fejlesztés megvalósítási helye:
A beruházás összköltsége:
Önrész összege:

Egerági Táltos Csikó Óvoda fűtéskorszerűsítése,
épület szigetelése
7763 Egerág, Szabadság tér 9.
12.701.310,-Ft azaz Tizenkétmillió-hétszázegyezerháromszáztíz forint.
2.540.262,-Ft azaz Kettőmillió-ötszáznegyvenezerkettőszázhatvankettő forint.

Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
5./ Önkormányzatok Egerági Társulás megszűntetése
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az 1995. december 01. napján
megalakított Egerági Társulás 2004 óta gyakorlatilag nem működik. A társulás
megszüntetését talán 2004-ben Völgyesi Gyula polgármester úrral közösen
kezdeményezték, de az iratok valahol elvesztek. A Társulás megszűntetéséhez szükséges a
képviselő-testület határozata. A társulás jogutód nélkül szűnik meg. A Társulással
kapcsolatos kötelező beszámolókat, költségvetéseke a pogányi körjegyzőség készítette
eddig. A Társulás bankszámlájának egyenlege 158.454,-Ft mely szintén megszűntetésre
kerül.
Javaslata, hogy a testület hozzon döntést a Társulás megszűntetéséről, és a bankszámlán
lévő összeg Egerágra eső részéről, pedig mondjon le, aki ezzel egyetért, az szavazzon.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy meggyőződése, hogy az új Ötv.
miatt van ez most, mivel július 01-től a társulásoknak jogi személyiségű társulásokká kell
alakulniuk. A jogi személyiség nélküli társulásokat a Kincstár sem tartotta igazán nyilván.
Valahonnan előkerülnek ezek a társulások – egyre több ilyet hall más településektől – amit
most meg kell szüntetni, mert július 01-től amúgy létjogosultságuk sincs.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1995. december 01. napján
megalakított Önkormányzatok Egerági Társulás - melynek székhelye 7666 Pogány,
Széchenyi u. 12. – jogutód nélküli megszűntetéséhez hozzájárul.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Társulás bankszámláján lévő 158.454,-Ft
azaz
Egyszázötven-nyolcezer-négyszázötvennégy
forint
összeg
Egerág
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Önkormányzatára eső összegről lemond, azt a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal
Pogányi Kirendeltsége részére adja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
6./ Törvényességi felhívás vagyongazdálkodási terv elkészítésére
Előadó: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az írásos előterjesztést mindenki
megkapta, röviden annyival egészíti ki, hogy természetesen a vagyongazdálkodási terv
csak jóslási kategória. Az önkormányzatok hosszú távú működését nem ismerjük.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervet 2012. december 31. napjáig kellett volna elkészíteni. A
terv elkészült, azt a testületnek el kell fogadni. A Kormányhivatalt tájékoztatni fogjuk a
megtett intézkedésről.
Hegyi Győző polgármester kérte a testületet, hogy fogadja el a törvényességi felhívást,
majd azt követően a vagyongazdálkodási tervet.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete Egerág község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a BAB/4/1219-1/2013. számú vagyongazdálkodási terv elkészítésére
tett törvényességi felhívást megtárgyalta azt elfogadja.
A képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget tesz.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Hegyi Győző polgármester

Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az
Alaptörvényben, valamint a 7.§ (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét – a javaslat
mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
7./ Egerági Táltos Csikó Óvoda óvodavezetői állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az óvodavezetői állásra a
pályázat kiírása megtörtént. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az óvodapedagógusi
végzetség és a helyismeret. A pályázat beadási határideje: 2013. június 20. Elbírálás
határideje: 2013. július 01. Az állás szeptember 01. napjával tölthető be.
Kéri a testületet, hogy fogadja el a pályázati kiírást.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda
Óvodavezetői munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény illetve a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján hirdeti meg.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat -, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent: egyéb felsőfokú pedagógus végzettség.
A munkakör betölthető: 2013. szeptember 01. napjától.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 01.
Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy Kun Zoltánné óvodavezető
felmentési idejét tölti, ezért nincs az óvodában. Az óvoda nem lehet vezető nélkül, ezért
Dr. Horváthné Hosszu Beatrix óvónőt bíztam meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. A
megbízás az óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de legfeljebb szeptember 01. napjáig szól.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel?
Hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013.(V.15.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda
Óvodavezetői munkakör betöltésével az óvodavezetői pályázat elbírálásáig, de legfeljebb
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2013. szeptember 01. napjáig Dr. Horváthné Hosszu Beatrix óvodapedagógust bízza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
8./ Egyebek
Hegyi Győző polgármesternek van egy nem igazán kellemes témája, de úgy gondolja,
hogy beszélni kell róla. Kapott egy jelzést nevezetesen azzal kapcsolatosan, hogy Völgyesi
polgármester úr egy tv interjút adott a kozármislenyi tv-nek, és ez felkerült a You Tube
honlapjára, amit természetesen meghallgattam. Igazából nem nagyon kedvező szinben
tűntet fel bennünket. Érti, hogy ez egy politikai nyilatkozat és a kozármislenyi embereknek
szól. Tartalmaz olyan elemeket, amit jó ha a testület is tud, nem is bennünket, hanem a
hivatalt rántja le. Van egy olyan csomó történet, ami nem egészen állja meg a helyét a
történeti tényállásban. Nevezetesen az, hogy jegyző asszony minden idejét Egerágon tölti,
igyekszik az eddig elmulasztott Egerági dolgokat helyre tenni. Vannak olyan részletei az
interjúnak, ami nem elegáns, mindezt Völgyesi polgármester úrnak is el fogja mondani.
Érti ő, hogy ez egy politikai tartalmú nyilatkozat, érti, hogy ez a kozármislenyi
választópolgároknak szól, de ettől még nem biztos, hogy a másik besározása ennek a
módja.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy az interjú tartalmát nem ismeri.
Polgármester úr által elhangzottak nagyon meglepték.
Kun Zoltán képviselő kérése, hogy ha van rá lehetőség megnézné ezt az interjút.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy erre van lehetőség, a számítógépen el fogja
indítani. Előtte még elmondta, hogy őt az zavarja legjobban, hogy mindenkinek rengeteg
ismerőse van.
Karl Gábor alpolgármester elmondta, hogy a Kozármisleny info a forrás.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző addig még polgármester úr keresi a felvételt,
tájékoztatja a testületet arról, hogy e-hulladék gyűjtés lesz Kozármislenyben a
Polgármesteri Hivatal parkolójában 2013. június 22-én szombaton reggel 8 órától, délután
14 óráig. Mindenféle elektromos berendezést el lehet hozni. A plakátokból fogunk
Egerágra is küldeni. Minden háztartásban van olyan eszköz, amit már nem használunk és
ezt lomtalanításkor nem viszik el, szelektív gyűjtőbe és a kommunális hulladékhoz nem
tehetjük.
A három település közt szeretné, ha együttműködés lenne, az ő személye összeköti a
településeket.
A képviselő-testület az interjút megtekintette.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy ő ezt most hallotta először. A
testületnek tudni kell, hogy sem az egerági sem a kisherendi napirendeket és
önkormányzati ügyeket nem beszélem meg Völgyesi polgármester úrral. Az
előterjesztéseket nem látja polgármester úr, a két hivatal dolgozói közt a munkakapcsolat
jól működik. A könyvelés és a munkaügyi dolgokat Kozármislenyben végzik. A kolléganő
még arra is figyelt, hogy a könyvelésben külön egerági sort készített, hogy a költségek
bármikor lehívhatók legyenek. Nem véletlen került a költségvetésbe is az egerági oszlop,
ami a kirendeltség költségvetését tartalmazza. Az interjúból semmi mást nem érzett ki –
igaz, ő nem politikus – minthogy Völgyesi úr kicsit aggódik érte. Napi 12 órákat dolgozik
és ez hosszútávon nem fog tudni működni.
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Hegyi Győző polgármester úgy gondolja nincs ezzel semmi gond, de beszélni kell róla.
Bennünket sokan ismernek a világban és azért ebből negatív vonulat jön le Egerág
irányába.
Heilmann-né Kistóth Ágnes igazgatási főelőadó a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolóját a mellékelt előterjesztés alapján ismertette.
A beszámolóval kapcsolatos kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért Hegyi Győző
polgármester kérte a testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2013.(V.15.) számú határozata
Egerág Község Képviselő-testülete Esztergár Lajos Gyermekjóléti és Családsegítő
Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Baranya Megyei
Kormányhivatal a jegyzőkönyvek felterjesztésével kapcsolatosan is törvényességi
felhívással élt. A jegyzőkönyvek és a rendeletek nem kerültek határidőben felterjesztésre.
A jegyzőkönyveket a testületi ülést követő 15 napon belül kell felterjeszteni a
Kormányhivatalhoz. Az elfogadott rendeletek felterjesztése is változott, a kihirdetésüket
követően haladéktalanul fel kell terjeszteni.
A törvényességi észrevételt a jegyző asszony ismertette.
Hegyi Győző polgármester kérte a testületet, hogy fogadja el a Kormányhivatal
észrevételét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013.(V.15.) számú határozata
Egerág Község Képviselő-testülete a BAB/4/1422-1/2013. számú a képviselő-testületi
ülésekről készült jegyzőkönyvek és a megalkotott önkormányzati rendeletek
határidőben történő felterjesztésének elmulasztására tett törvényességi felhívást
megtárgyalta azt elfogadja.
A képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget tesz.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester megjegyezte, hogy az viszont nem törvénysértő, hogy az
oktatási körzetünkbe tartozó önkormányzatok még a mai napig nem kötötték meg velünk a
köznevelési szerződést.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy egy évvel ezelőtt a Süssmuth Hungária Kft. részére az
önkormányzat eladta a trafót azzal a feltétellel, hogy az eladást követően a közszolgáltatást a
Kft. továbbra is köteles biztosítani az ellátási területén lévő fogyasztók részére. Az Ipari
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Parkban – kérésre - az E.ON hálózatfejlesztést végzett. A Kft. és a szomszédos tulajdonosok
megegyeztek, hogy a jövőben nem a transzformátorállomásról vételezik az áramot, hanem
közvetlenül az E.ON-tól. Ennek értelmében a Süssmuth Kft. kéri, hogy a testület mentesítse
őket a határozatban foglalt kötelezettségük alól. A kérés teljesen jogos.
A képviselő-testületnek határozatot kell hozni arról, hogy a jövőben a Süssmuth Kft. nem
köteles a transzformátorállomásról a szomszédos ingatlanok részére az áramellátást
biztosítani.
Karl Gábor alpolgármester kérdése, hogy a másik fél az E.ON-tól tud majd áramot
vásárolni?
Hegyi Győző polgármester válasza, hogy igen, ez már most is így működik.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző úgy gondolja az elhangzottak alapján, hogy
senki nem marad áram nélkül.
Karl Gábor alpolgármester kérdése, hogy mi lesz, ha eladják a trafót?
Hegyi Győző polgármester szerint ilyen nincs, mindenkinek van külön órája. Egymás
közt kötöttek megállapodást, nem gondolja, hogy ebből gond lehet.
Kun Zoltán képviselő kérdése, hogy mi történik akkor, ha a vágóhidas is el kezd
működni?
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy akkor, amikor eladásra került a trafó őt is
megkérdeztük. Azt mondta, hogy nem tudja még mi lesz, ezért megbeszéltük, hogy részére
nem biztosítjuk a vételi lehetőséget csak annak, aki működik. Elmondható az is, hogy
ugyanez vonatkozik a Lakóparkra is.
További kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, úgy kéri a testületet, hogy szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013.(V.15.) határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2012.(V.24.) számú határozatban
a tulajdonát képező transzformátorállomás nyilvános versenytárgyaláson történő
értékesítéséről döntő határozatára történő hivatkozással az alábbi határozatot hozza:
A 48/2012.(V.24.) számú képviselő-testületi határozatban a Képviselő-testület – az adásvételi
szerződésben történő feltüntetés előírása mellett – az értékesítés feltételeként határozta meg
azt, hogy a transzformátorállomás vevője köteles az Egerági Ipari Parkban a
transzformátorállomásról jelenleg ellátott szomszédos ingatlanok részére továbbra is a
közszolgáltatást biztosítani, a jövőben esetleg igényt benyújtó további fogyasztók részére az
állomás kapacitásának mértékéig az elektromos csatlakozást biztosítani.
A transzformátorállomás vevője, a Süssmuth Hungária Kft. 2013. május hónapban a
szomszédos ingatlanok tulajdonosaival olyan tartalmú megállapodást készített elő, amelynek
értelmében a szomszédos ingatlanok áramellátását a jövőben nem a transzformátorállomás
biztosítja, hanem közvetlenül az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. A szomszédos
ingatlanok tulajdonosai pedig vállalják, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
hálózatára közvetlenül csatlakoznak, a Süssmuth Hungária Kft. tulajdonát képező
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transzformátorállomásról leválnak, és ennek fejében a Süssmuth Hungária Kft. az érintett
szomszédos ingatlantulajdonosok által az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére
fizetendő, a hálózati csatlakozási szerződésekben meghatározott összegű KÖF közcélú
szabadvezeték létesítési díjak 50%-át átvállalja. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a
hálózati csatlakozási szerződéseket 2013. április hónapban valamennyi érintett
ingatlantulajdonosnak megküldte.
Az előbbiekben írt (előkészített) megállapodásra, valamint arra a tényre figyelemmel, hogy az
Egerági Ipari Parkban a fogyasztók közvetlen rácsatlakozása az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. hálózatára igazoltan megoldható, az Egerág Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete akként határoz, hogy a transzformátorállomás tulajdonosa, a Süssmuth
Hungária Kft. mentesül a 48/2012.(V.24.) számú képviselő-testületi határozatban írt és az
ingó adásvételi szerződésben is rögzített kötelezettsége alól. A Süssmuth Hungária Kft. a
továbbiakban nem köteles az Egerági Ipari Parkban a tulajdonát képező
transzformátorállomástól jelenleg ellátott szomszédos ingatlanok részére továbbra is a
közszolgáltatást biztosítani. Ezen túlmenően nem köteles a jövőben esetleg igényt benyújtó
további fogyasztók részére sem az állomás kapacitásának mértékéig az elektromos
csatlakozást biztosítani akkor, ha a transzformátorállomásról jelenleg áramot vételező
szomszédos ingatlanok tulajdonosaival az érintett ingatlanok E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. hálózatára történő közvetlen csatlakozásának támogatására és ennek
fejében a transzformátorállomásra jelenleg bekötött csatlakozásaik megszüntetésére
vonatkozó megállapodást (megállapodásokat) megköti és teljesíti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Süssmuth Hungária kft.
transzformátorállomás tulajdonost az adásvételi szerződésben rögzített kötelezettsége alól
véglegesen mentesítő megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy Németh István azzal a kéréssel kereste meg,
hogy a művelődési ház hangfalait szeretné bérbe venni egy rendezvényre.
A képviselő-testület nem támogatja a kérelmet. Nem szeretné, ha rendszer lenne a
bérlésből. Ha egy valakinek bérbe adják, akkor ezt követően más is jogosan kérheti. Nem
látják, hogy mikor lesz ismét olyan lehetősége az önkormányzatnak, hogy ilyen
berendezést vásároljon.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül,
nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013.(V.15.) határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem adja bérbe az
Önkormányzat tulajdonában lévő hangfalakat az ahhoz tartozó erősítőt és keverőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Horváth Miklós képviselő kérdése, hogy van-e lehetőség arra, hogy az önkormányzat az
idős emberek portája előtt a füvet levágja? Ilyen igénnyel sokan keresnek meg engem és

13
nem tudom a választ. Az emberek azt is mondják, hogy van fűnyírójuk csak valakit
küldjön a hivatal, hogy levágja, mert ők már ezt nem tudják.
Hegyi Győző polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak egy embere van, a többi
ember a Start programban vesz részt. Ezen a héten van arra lehetőségünk kaszálásra, mivel
ezen a héten parlagfű irtás van. Négy alkalom van, amikor ezt megtehetjük. A problémát
ismeri, mindenkitől türelmet kér, mindenkihez oda fogunk érni.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén nyilvános ülést Hegyi Győző polgármester
bezárta.

kmf.

Hegyi Győző sk.
polgármester

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.
jegyző

