
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 23. napján tartott 
testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien és Gábor 
Szabolcs képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető. Szilágyi János 
képviselő igazoltan távol.

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi tagból 4 
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeket tárgyalják meg azzal, hogy vegyék fel napirendre a 
költségvetési rendelet elfogadásának tárgyalását. Az utolsó napirendi pontot, a helyi Választási 
Bizottság tagjainak kiegészítését 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. / Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

2. / A falugondnoki szolgálat bevezetése, az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
2/2022 (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

3. / Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A 3. napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretein belül tárgyalja.

A napirend tárgyalása

1./ Felsőegerszeiz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

írásos előterjesztés a költségvetési rendelet tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a február 2-i testületi ülésen átbeszélték a 2022. évi 
költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elkészítette a rendelet mellékleteit.
A szövegrész az összesítéseket fogja tartalmazni. Maga a költségvetésük a rendeletben foglaltatik 
benne, ugyanúgy ugyanazokkal a számokkal készítette el a rendeletet, ahogy a múltkori ülésen 
megtárgyalták.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, 
hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:



Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

2./ A falugondnoki szolgálat bevezetése, az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
2/2022 (11.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés Felsőegerszeg Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjáról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Ilcrke Csaba polgármester elmondta, hogy a napokban járt Mohácson az autókereskedésben, ahol 
megtekinthette a leendő falubuszukat, bele is ült, ki is próbálhatta. Azt az ígéretet kapta, hogy március 
közepére átadják neki a buszt. Még a kötelező fellépő kialakítása, a forgalomba helyezés és az azzal járó 
dokumentációk vannak vissza. Elmondta, hogy Koszorús Tímea aljegyzővel összeállították a szakmai 
programot, melyet részletesen ismertetett a képviselő-testülettel.

Koszorús Tímea aljegyző javasolta, hogy a Képviselő-testület fogadja el a szakmai programot. 
Elmondta, hogy az engedélyezéshez el kell küldeni véleményezésre, ami akár hetekig is eltarthat. 
Javasolja, hogy minél előbb küldjék el.

Elmondta továbbá, hogy a falugondnok személyéről is dönteni kell. Fő állású 40 órás munkarendben fog 
dolgozni. Javasolta, hogy a döntés előtt egy közmeghallgatáson hallgassák meg a pályázókat a helyi 
lakosok is, minden településen ez a szokás.

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a bérlési díjak elfogadását.

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



Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2022. (11.23.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata a település intézményhiányából és a közösségi 
közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének 
segítése céljából 2022. május 1. napjától saját fenntartásban falugondnoki szolgáltatás 
bevezetését határozta el. Az új szociális alapszolgáltatás bevezetésével kapcsolatban a 
képviselő-testület a következő döntéseket hozza:
1. Felsőegerszeg Község Önkormányzata a Varga Község Önkormányzatával a falugondnoki 
szolgáltatás ellátásáról kötött feladatellátási megállapodás 2022.április 30. napjával közös 
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi.
2. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja a 
Felsőegerszegi Falugondnoki Szolgálat szakmai programját. A szakmai programmal 
összhangban a falugondnoki szolgálat feladat- és hatáskörét, működésének szabályait helyi 
rendeletbe kell foglalni a helyi szociális rendelet módosításával.
3. Felsőegerszeg Község Önkormányzata gépjármű üzemeltetési szabályzatát a képviselő- 
testület a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
4. A falugondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatát a képviselő-testület a 
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja
5. Felsőegerszeg Község Önkormányzata munkavédelmi szabályzatát a képviselő-testület a 
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
6. Varga Község Önkormányzatával a falugondnokok helyettesítésére kötött megállapodás a 
képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
7. A képviselő-testület a falugondnoki munkakör betöltésére a jegyzőkönyv mellékletében 
foglaltak szerint pályázatot ír ki.
8. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Felsőegerszeg község lakosságszáma 2021. január 1- 
jén a MÁK nyilvántartása szerint 124 fő volt.
9. A képviselő-testület a falugondnokot mentesíti a tevékenységnaplónak a szolgáltatást 
igénybe vevőkkel történő aláíratása alól.
10. A képviselő-testület elrendeli, hogy az ellátottjogi képviselő nevéről és elérhetőségéről a 
falugondnoki gépjárműben és az ellátottak számára nyitva álló faluházban (Felsőegerszeg, Fő 
utca 8.) közzé kell tenni egy tájékoztatót.

Határidő: 2022. május 1.
Felelős: Herke Csaba polgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat létesítését a helyi szociális 
rendeletnek tartalmaznia kell. így rendeleletük módosításra szorul.

írásos előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, 
hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet módosítását.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:



Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
2/2020.(11.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

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.


