
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 30. 
napján tartott testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Szilágyi 
János és Gábor Szabolcs képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné 
j egyzőkönyvvezető

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi 
tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitóttá.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeket tárgyalják meg azzal, hogy vegyék fel 
napirendre a polgármesteri beszámolót a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről, 
tárgyalják meg a falugondnoki szolgálat beindítását és a Sásdi Polgárőr Egyesület beindítását. 
Az utolsó napirendi pontot, a szociális ügyet zárt ülés keretében tárgyalják.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat 
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1. / Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Herke Csaba polgármester

2. / Falugondnoki szolgálat beindítása
Előadó: Herke Csaba polgármester

3. / Sásdi Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Herke Csaba polgármester

4J Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. /Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. /Szociális ügyek
Előadó: Herke Csaba polgármester



A 6. napi rendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretein belül tárgyalja.

A napirend tárgyalása

l./Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy tájékozódott az állami támogatás lehetőségével 
megtartható falunapról. 1.000.000 Ft-os állami támogatás vehető igénybe, melyből falunapot 
szervezhet Felsőegerszeg Község Önkormányzata. A falunapot 2021. szeptember 19-re 
tervezi.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.

Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2021.(VIII.30.) határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt fontosabb 

eseményekről, valamint megbízza Herke Csaba polgármestert a falunap 

szervezésével és az állami támogatás igénylésével.

Felelős: Herke Csaba polgármester 

Határidő: azonnal

2./ Falugondnoki szolgálat beindítása
Előadó: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy Felsőegerszeg Községnek szüksége van a 
település lakosságának megfelelő színvonalú ellátására, falugondnoki szolgálat létrehozására. 
Elmondta, hogy árajánlatot kért falugondnoki gépjármű beszerzésére.
3 árajánlat érkezett: 1./ Halmai Autóház Kft. 13.950.000 Ft, 2./ Sándor Service Kft 
14.199.000 Ft, 3./ Autó-Zentai Kft 14.340.300 Ft összegben.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.



Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2021.(VIII.30.) határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete kinyilvánítja a szándékát a 
település lakossága megfelelő színvonalú ellátása, a helyben hiányzó 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása érdekében saját 
fenntartású falugondnoki szolgálat létrehozására. Ennek érdekében a 
képviselő-testület a következő döntéseket hozza.

1. Felsőegerszeg Község Önkormányzata beszerzési eljárásban megállapítja, 
hogy a falugondnoki gépjármű beszerzésére érkezett 3 árajánlat közül a 
legkedvezőbb a Halmai Autóház Kft. által tett 13.950.000 forint összegű 
ajánlat, amelyet elfogad. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az ajánlatban szereplő jármű megrendelésére. A jármű beszerzését az 
Magyar Falu Programban elnyert pályázati összegből kell finanszírozni.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hivatallal készítse elő 
és terjessze a képviselő-testület elé a szolgálat beindításához szükséges 
további döntéseket: a falugondnoki szolgáltatás feladatellátás szervezeti és 
működési szabályzatba való felvételét, az önkormányzat törzskönyvi 
nyilvántartásában szereplő kormányzati funkciók bővítését, a szolgáltatás 
szakmai programjának, a helyi rendeletnek és egyéb működési 
dokumentumoknak az elfogadását, továbbá a falugondnoki munkakörre 
kiírandó pályázat tartalmát, továbbá a Varga Község Önkormányzatával a 
falugondnoki szolgáltatás igénybe vételére kötött megállapodás 
felmondását. A képviselő-testület lehetőség szerint a gépjármű forgalomba 
állítását követően azonnal meg kívánja kezdeni a szolgáltatás nyújtását, 
ennek és a szolgáltatói nyilvántartásba történő mielőbbi bejegyzés 
érdekében a gépjármű várható forgalomba helyezése ismeretében 
ütemezetten kell a döntéseket meghozni, az intézkedéseket megtenni.

Határidő: gépjármű megrendelésére azonnal, a további döntések 
előkészítése folyamatos

Felelős: Herke Csaba polgármester



3./ Sásdi Polgárőr Egyesület támogatása

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyesület működésének 
támogatása indokával.
Elmondta továbbá, hogy az egyesület munkája nagy segítség rendezvényeiken. Mindig 
számíthat rájuk és a jövőben is szeretné majd igénybe venni segítségüket rendezvényeik 
biztonságos lebonyolításához.
Javasolta, hogy a képviselő-testület 25.000 Ft támogatást állapítson meg a Sásdi Polgárőr 
Egyesület részére.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2021. (VII.30.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület részére, kérelme alapján 
meghatározott célra 25.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő 
támogatást nyújt.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgánnester

4./ Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a DRV Gördülő Fejlesztési Tervről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a testületnek határozni kell arról, hogy a gördülő 
fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg, valamint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. Sásd a tervet már 
elfogadta.

Herke Csaba polgármester javasolta, a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:



Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

35/202irVIII.30.) határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 11-13286-1-002- 

00-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_618_Felsőegerszeg-Varga vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő 

Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 

megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen 

nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles 

eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő 

fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 

módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Herke Csaba polgármester 

Határidő: azonnal

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2021.(VIIL30.) határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-13286-1-002- 

00-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_618_Felsőegerszeg-Varga vízmű 

megnevezésű víziközmü-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a 

gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: Herke Csaba polgármester 

Határidő: azonnal



Herke Csaba polgármester javasolta, fogadják el a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet.

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával 
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

37/202l.fV m .30.) határozata

Felsőegerszeg, Község Önkormányzat Képviselő Testületé, mint a 21-32160-1 -002- 

02-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer ellátásért felelőse a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja 

és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a 

DRV Zrt-től megrendeli.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen 

nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles 

eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő 

fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett 

módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Herke Csaba polgármester 

Határidő: azonnal



Felsőegerszeg Köszség Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2021.(VIII.30.) határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21 -32160-1 -002- 

02-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a 

polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos 

feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős:Flerke Csaba polgármester 

Határidő: azonnal

5./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Herke Csaba polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirend előterjesztésére. 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a tavalyi évhez hasonlóan a képviselő-testületnek 
határoznia kell a felsőoktatásban tanulók 2021. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról. 
A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot a testület döntését követően kell eljuttatni a 
támogatáskezelőhöz, majd ezt követően kell a pályázatokat kiírnia az önkormányzatnak.

Herke Csaba polgármester javasolta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozást.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:



Felsőcgerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2021.ÍVIH.30.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához csatlakozik és 
kiírja a pályázatot a mellékelt felhívások szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester a nyilvános 
testületi ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Herke Csaba 
polgármester

/E)f. Xajdon Béla 
jegyző


