
Jegyzőkönyv

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 23. napján tartott 
közmeghallgatásról és az azt követő képviselő-testületi üléséről.

Testületi illés helye: Felsőegerszeg, Faluház
7370 Felsőegerszeg, Fő u. 7.

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármester, Katona
Józsefné, Gábor Szabolcs, Szilágyi János képviselők, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Sallai Lászlóné 
jegyzőkönyvvezető, 34 fő helyi lakos

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes 
és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi pontokat 
elfogadta az alábbi sorrenddel:

1. Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Herke Csaba polgármester

2. Falugondnok megválasztása 
Előadó: Herke Csaba polgármester

3. A közterületek rendiéről és a köztisztaságról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás megállapodás módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Herke Csaba polgármester kihírdettea legutóbbi képviselő-testületi zárt ülésen hozott döntést a 
testület a helyi választási bizottság tagjainak kiegészítéséről. Elmondta, hogy Felsőegerszeg Község 
Képviselő-testülete a 12/2022. (11.23.) KTH számú határozatával döntött arról, hogy az elhunyt Rácz 
Józsefné helyére a képviselő-testület Seres Lászlóné felsőegerszegi lakost, eddig póttagot a bizottság 
tagjának megválasztja. A képviselő-testület a bizottság póttagjának Sárvári József János helyi lakost 
választja meg.

N a p i r e n d  t á r g  v a 1 á s a :

1 ./Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Előadó:Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,, Herke Csaba polgármester

írásos előterjesztés a Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Herke Csaba polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a 
lakossággal a 2021 évi költségvetést.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntötte a képviselő-testületet és a lakosságot, majd 
elmondta, hogy a 2021-es év a település számára sikeresnek mondható, ha röviden össze kellene 
foglalnia. A kiadások összesen 32,2 millió Ft-ban teljesültek, a bevételek pedig 56,7 millió Ft-ban. 
Tehát több, mint 24 millió Ft-os plusszal zártak. Ennek a bevételnek nagyon sok olyan felhasználási



módja lesz majd amit a polgármester úr el fog mondani beszámolójában. Ezután részletesen ismertette 
Felsöegerszeg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését.

Herke Csaba polgármester megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek a beszámolót, 
majd kiegészítette saját beszámolójával. Elmondta, hogy négy pályázati lehetőségre nyújtotta be a falu 
pályázatát, de az eredményekről még nem tud beszámolni a lakosságnak, mert még nem hirdették ki, 
neki sincs még róla információja. Legnagyobb pályázat amire jelentkeztek az a Kultúrház felújítása 
lenne, mozgáskorlátozott mellékhelyiségek kialakítása, melyet a falugondnoki szolgálat létesítéséhez 
is előírnak. Ezt mindenképpen meg kell valósítaniuk, a pályázati eredményektől függetlenül. 
Ugyanebben a pályázatban pályáztak berendezésre, asztalokra a Faluházba a meglévő régi iskolapadok 
helyett. A játszótér felújítására is pályázatott nyújtottak be, melyet, ha megnyerik, vele párhuzamosan 
rendbe is raknák a focipályát is. Komoly földmunkákat tervez, a területet átalakítani. Szeretne 
megvalósítani egy új játszóteret kibővített új focipályával, melyhez lelátót is szeretne.
Elmondta, hogy a harmadik pályázat a közművelődési szakember bérére szól. Jó lenne, ha sikerülne 
ezt elnyerni s nem saját költségvetésből kéne fizetni a szakembert. A negyedik pályázat pedig az 
önkormányzati kistraktorra egy pótkocsi beszerzése a munkálatok megkönnyítésére, valamint, hogy 
minél több lehetőségük legyen a lakosság segítésére.
Reméli minden benyújtott pályázatuk pozitív elbírálásra kerül és nyerni fog.
Elmondta, hogy két bevezető út is van a faluban, melyek a pincékhez vezetnek. Mindkét utat sikerült a 
hétvégén lekövezniük. Függőben van a temető körbe kerítése, mert még mindig tartanak a földmérési 
munkák, a temető határainak kitűzése. Amint meglesz, első dolguk lesz a körbe kerítés. Továbbra is 
kémé a lakosság segítségét abban, hogy osszák meg ötleteiket milyen növényekkel ültessék körbe a 
temető köré kihúzott új kerítés tövénél. Szívesen veszi a hozzászólásokat, várja az ötleteket.
A ravatalozó tetejét is át kell rakni. Teljesen tönkrement, új tető kell rá. Arra kaptak ígéretet az íjász 
egyesülettől, hogy amint megvan az anyag hozzá, ők szívesen segítenek a munkában. Ismételt 
segítségüket előre is köszöni az önkormányzat és a falu nevében.
Elmondta, hogy jó hírrel is tud szolgálni, miszerint a Közút Kezelő Zrt. tájékoztatta, hogy az idei évre 
tervezi a bekötő út felújítását a fő úttól, melyre már hosszú évek óta várnak. A tervezést megkezdik 
idén és az ígéretek szerint a 2023-as évre új utunk lesz. Az út teljes hossza a fő úttól egészen Varga 
községig fel lesz újítva.
Elmondta, hogy befejezték az önkormányzati traktor és busz garázs kialakítását, már csak 
villanyszerelési munkák vannak vissza. A garázshoz bekötő utat jövő héten fejezik be. Az anyag már 
meg van hozzá, alapot ásnak és le térkövezik, hogy ne sárban járjon se a traktor, se a kisbusz.

Koszorus Tímea aljegyző javasolta, hogy, ha valakinek esetleg egyéb hozzászólása, észrevétele lenne 
az jelezze most itt a közmeghallgatáson. Akár az önkormányzat ez évi vagy múlt évi munkájával, 
költségvetésével kapcsolatosan. Bármilyen másnemű kérdése lenne valakinek az most tegye fel.

Szilágyi Viktor helyi lakos megkérdezte, hogy a szőlő felé vezető utat, mely az ő házuk előtt is 
elmegy meg lehetne-e javítani úgy, hogy a széle is egyenletes legyen. Beszélt a szomszédsággal és 
akár saját költségből, saját munkaerővel is megjavítanák, hiszen főként ők használják.

Ucrke Csaba polgármester elmondta, hogy természetesen rendbe kell hozni az utat az említett 
szakaszon is. A napokban érkezik szakember munkagéppel az önkormányzati traktor és kisbusz garázs 
előtti bekötőhöz, akkor a felső utcához is felmennek vele és anyagot is biztosítanak a munka 
elvégzéséhez. Ha esetleg nyerne a játszótér felújításáról szóló pályázat, ott a földmunkák elvégzéséhez 
szintén szükség lesz földmunkákra alkalmas gépekre, akkor is meg lehet az utat javítani. 
Mindenképpen szükség lesz a faluban útjavításra, mert az újonnan elkészített mellék utcában csőtörés 
volt, így sajnos fel kellett tömi az új utat a javítások elvégzéséhez. Mikor újra rendbe teszik az utat, 
akkor is lehet a Szilágy Viktor által említett útszakaszt javítani. Természetesen az önkormányzat 
finanszírozásában.

Varga Szabolcs helyi lakos megkérdezte, hogy energiatakarékos közvilágításra esetleg lenne-e 
lehetőség a faluban?



Ilerkc Csaba polgármester elmondta, hogy már beszélt a szolgáltatóval körülbelül két éve, hogy 
cseréljék le a faluban az összes közvilágítást energiatakarékos LED izzókra. Akkor egy helyen 
cserélték le ami a mai napig is tökéletesen működik. Kérte a szolgáltatót, hogy keressék fel a 
szerződésükkel és szerződnek minden izzóra a faluban, de azóta nem jöttek. Most fel fogja ö keresni 
őket, ha lehet újra kezdeményez ez ügyben.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése

Mivel észrevétel, javaslat nem volt, kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2021. 
évi költségvetéséről és munkájáról, 2022. évi tervek ismertetéséről szóló beszámolót elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon.

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

Felsőegerszeg Község KénviselŐ-lcstülcténck 
13/2022. (Hl.23.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetéséről és munkájáról, 2022. évi tervek ismertetéséről szóló 
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

2./Fahigo»dnok megválasztása
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a falunak az a kedvező lehetősége van, hogy a környező 
településekhez hasonlóan falugondnoki szolgálatot tud beindítani. A magyar falugondnoki szolgálatok 
elmúlt több évtizedes tapasztalatából kiindulva Felsőegerszeg község is arra készül, hogy a település 
lakosságát megkérdezve, az ő véleményükre alapozva válassza ki a falugondnok személyét. így készül 
el a szolgáltatás szakmai programja is, amely szerint ugyan a képviselő-testület nevezi ki a 
falugondnokot. Ezt a jogát nem lehet a testületnek megvonni. A falugondnokot azonban a 
közmeghallgatás és a helyben lakók véleményének kikérését követően választják ki. Polgármester Úr 
ezt szavazással képzelte el. Erről később beszélt.
Elmondta, hogy a véleményt kikérő közmeghallgatások általában úgy szoktak zajlani, hogy a 
megjelent pályázók bemutatkoznak, majd a képviselő-testület tagjai összeállítanak egy azonos 
kérdéssort ami mentén segítik az ő bemutatkozásukat, meghallgatják a pályázókat és azt követően 
történik majd a vélemény nyilvánítás a lakosság részéről. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
minden pályázótól kérjenek egy rövid bemutatkozást, legfőként szakmai életutat. Kérdezzék meg, 
hogy mikor tudnak kezdeni, mikortól tudnak munkába állni és néhány szóban legyen szíves taglalni, 
hogy miért érzi úgy, hogy megfelelő falugondnoka lenne a településnek, mik az ő előnyei akár a 
többiekkel szemben is. A pályázati kiírásnak mind a négy pályázó megfelelt, a kiírásban a képviselő- 
testület megfogalmazott egy olyan kitételt is, hogy előnyben részesül az akinek helyismerete van, 
illetőleg aki közszolgáltatásokban valami féle tapasztalattal rendelkezik. Megkért minden pályázót, 
hogy erre vonatkozóan is tegyen nyilatkozatot, hogy rá valamelyik vonatkozik-e. Nyílván való, hogy a 
helyben lakó pályázóknak a helyismeretet különösebben nem kell bemutatni.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valamilyen véleményük, hogy milyen 
kérdést tegyenek még fel, mire válaszoljanak még a pályázók.
Elmondta, hogy az a speciális helyzet fordult elő, hogy a képviselő-testület két tagja is érintett a 
kérdésben, de az ő érintettségük majd csak a döntéshozatal során fog szóba kerülni a döntés hozatal 
pedig nem a közmeghallgatáson, hanem az azt követő testületi ülésen merül majd fel. Nyilván való,



hogy a szavazás során ők majd nem vesznek részt a döntésben, de most, mint a képviselőtestületi 
tagok azért természetesen nyilatkozhatnak.

Herke Csaba polgármester felkérte a pályázókat, hogy egyesével tegyék meg bemutatkozásukat. 
Bemutatta a pályázókat a lakosságnak név szerint. Paniti-Nagy Gabriella, Szilágyi Ákos, Keserű 
József és Gábor Szabolcs
Megkérte Paniti-Nagy Gabriellát, hogy kezdje el bemutatkozását.

Paniti-Nagy Gabriella felsőegerszegi lakos köszöntötte lakosságot. Elmondta, hogy véleménye 
szerint óriási eredmény, hogy a falu gondnoki szolgálatot indíthat be és buszt nyert erre a célra. 
Megköszönte a képviselő-testületnek és polgármester Úrnak, hogy pályáztak rá és lehetővé tették a 
település számára. Előre lépés a lakosság számára, sokban tud segíteni időseknek, fiataloknak 
egyaránt. O is helyi lakos és szeretné ezt az álláslehetőséget megszerezni. Úgy végezné, hogy a 
vezetésnek és a polgármesternek megfeleljen és a lakosság is elégedett legyen. 8 évig volt a faluban 
postás és a falugondnoki posztot is ugyanolyan lelkiismeretesen látná el, mint a postai szolgálatot. 
Elmondta, hogy, ha a lakosság úgy dönt, hogy őt válassza, akkor bizalmukat megköszönve ígéri, hogy 
munkája lelkiismeretes elvégzésével hálálja meg szavazatukat.

Merkc Csaba polgármester megköszönte a bemutatkozást és megkérdezte mikortól tudna munkába 
állni?

Piiniti-Nagy Gabriella elmondta, hogy május 1. napjával tudna munkába állni.

Herke Csaba polgármester megkérte Szilágyi Ákos helyi lakost, hogy mutatkozzon be.

Szilágyi Ákos helyi lakos bemutatkozott. Elmondta, hogy az előtte felszólaló Paniti-Nagy Gabriella 
pontosan megfogalmazta amit ő is mondani szeretne. Szintén nagy előre lépésnek tartja, hogy 
falugondnoki szolgálat létesül Felsőegerszegen és falubusz fogja segíteni a lakosság mindennapjait.
Az idősek, gyermekek segítsége, a rendezvényekre eljutás szerinte nagy dolog, hogy végre rendeződik 
a faluban.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy milyen Szilágyi Ákos helyismerete?

Szilágyi Ákos elmondta, hogy 6 éve lakik Felsőegerszegen, előtte varga lakos volt. Ismer mindenkit, 
tisztában van vele ki hol lakik. A környéket is ismeri természetesen.

Herke Csaba polgármester megkérdezte mikor tudna munkába állni.

Szilágyi Ákos elmondta, hogy május 1-től munkába tudna állni.

Herke Csaba polgármester megköszönte Szilágyi Ákosnak a bemutatkozását és megkérte Keserű 
Józsefet, hogy ő is mutatkozzon be.

Keserű József sásdi lakos köszöntötte a lakosságot és bemutatkozott. Elmondta, hogy szakmája 
szerint szobafestő-mázoló. 13 éve dolgozik a sásdi benzinkúton. Vagyonőr és targoncakezelő 
végzettséget is szerzett. A Skóciai Szent Margit margitmajori otthonban sofőrként dolgozik 
másodállásban.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy milyen helyismerettel rendelkezik.

Keserű József elmondta, hogy sásdi lakosként természetesen ismeri a környéket és a környék 
lakosságát is.
Herke Csaba polgármester megkérdezte, hogy mikortól tudna munkába állni?

Keserű József elmondta, hogy május 1-től munkába tudna állni.



Hcrke Csaba polgármester megköszönte Keserű József bemutatkozását és megkérte végül Gábor 
Szabolcsot, hogy ő is mutatkozzon be röviden.

Gábor Szabolcs helyi lakos köszöntötte a lakosságot és bemutatkozott. Elmondta, hogy helyismerete 
vitathatatlan, hiszen itt a faluban nőtt fel. Ismer mindenkit itt is és a környéken is. Dolgozott már 
Sásdon gyermekvédelmi szolgálatnál, házi szolgálatnál, így közel áll hozzá az ezzel a munkakörrel 
járó szolgáltatás elvégzése. Úgy érzi van már némi tapasztalata és rálátása a szociális munkakörre. 
Napi szinten vezet és szállított már időseket és gyermekeket is. Eddig szerencsére baleset mentesen 
közlekedett, vezetett már személyszállító kisbuszt is munkája során. Elmondta, hogy ő is május 1 -el 
tudna a munkában kezdeni.

Hcrke Csaba polgármester megköszönte Gábor Szabolcsnak a bemutatkozását, majd megkérte a 
lakosságot, hogy aki kérdéseket szeretne feltenni a jelentkezőknek az most tegye meg.

Varga Szabolcs helyi lakos elmondta, hogy véleménye szerint nagyon fontos ebben a munkakörben a 
biztonságos gépjármű vezetés, hiszen embereket fog szállítani a falugondnok, felelős lesz értük. 
Megkérdezte, hogy volt-e már a jelentkezők közül valakinek balesete és mióta vezetnek? Valamint, 
hogy ekkora buszt vezettek-e már?

Paniti-Nagy Gabriella elmondta, hogy 23 éva van jogosítványa és 8 évig vezetett Transzportért. Volt 
balesete két alkalommal. Véletlen balszerencse volt.

Varga Szabolcs helyi lakos megkérdezte, hogy okozóként voltak-e a balesetek?

Paniti-Nagy Gabriella elmondta, hogy köztes volt a balesetekben, de személyi sérülés egy esetben 
sem történt. Ezek a balesetek már nagyon régen történtek, azóta nem volt semmi gond. Jelenleg napi 
szinten vezet a postánál, napi 50 km-t.

Szilágyi Ákos elmondta, hogy 3 éve van jogosítványa, azóta vezet napi szinten 100-150 km-t. 
Nagyobb autókat is vezet jelenlegi munkája során. Busz vezetésében tapasztalat nincsen. Egyszer volt 
egy koccanása, neki is köztes volt.

Keserű József elmondta, hogy 22 éve van jogosítványa. Másodállása miatt vezet napi szinten 
személyszállító kisbuszt. Balesete nem volt.

Gábor Szabolcs elmondta, hogy 13 éve van jogosítványa. Balesete nem volt. Kisbuszt már vezetett 
több alkalommal korábbi munkája során. Külföldön is vezetett már több alkalommal. Jelenlegi 
munkahelyén kisteherautót vezet napi szinten.

Hcrke Csaba polgármester megkérdezte van-e még egyéb kérdése a lakosságnak?

Gábor Gyula helyi lakos megkérdezte, hogy a jelöltek dolgoztak-e már szociális területen.

Paniti Nagy Gabriella elmondta, hogy ő még nem dolgozott szociális területen, de napi szinten 
foglalkozik emberekkel postai kézbesítőként.

Szilágyi Ákos elmondta, hogy nem dolgozott szociális területen.

Keserű József elmondta, hogy 5 hónapja dolgozik a Skóciai Szent Margit szociális otthonban. Ezen 
kívül nem dolgozott még szociális területen.

Gábor Szabolcs elmondta, hogy Sásdon szociális területen dolgozott.

Hcrke Csaba polgármester újra megkérdezte a lakosságot, hogy van-e még kérdésük a 
jelentkezőkhöz?



Nem volt több kérdés a lakosság részéről, így Herke Csaba polgármester felkérte a lakosságot a 
véleményezésre. Elmondta, hogy a véleményezés ellenére a képviselő-testület fog dönteni, de a 
lakosság véleményét fogja alapul venni. Ezért kéri ki a lakosság véleményét.
Elmondta, hogy készítettek előre véleményező lapokat, melyen mindenki bejelölheti a számára 
szimpatikus jelöltet. A testület a véleményezés végén összeszámolja voksokat és kihirdeti.

A véleményezés után a képviselő-testület összeszámolta a leadott szavazatokat.

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a véleményezés alapján Szilágyi Ákos kapta a legtöbb 
szavazatot.

Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Herke Csaba 
polgármester megköszönte a megjelenést a lakosság részéről és a közmeghallgatást bezárta, a képviselő- 
testület nyílt ülésen folytatta munkáját.

Herke Csaba polgármester megállapította, hogy az 5 testületi tag továbbra is teljes létszámmal jelen 
van, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy az írásban kiadott további napirendeket tárgyalják meg.

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. / Falugondnok megválasztása 
Előadó: Herke Csaba polgármester

2. / A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Mecsek-fíráva Önkormányzati Társulás megállapodás módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Napirend tárgyalása:

1./ Falugondnok megválasztása 
Előadó: Herke Csaba polgármester

Koszorús Tímea aljegyző megkérdezte a falugondnoki jelölteket, hogy hozzájárulnak-e, hogy a 
testület döntését nyílt ülésen hozza? Elmondta, hogy nem lesz már személyeskedés senkivel szemben, 
maga a szavazás fog lezajlani. Mivel a határozatot, tehát amilyen döntést hoz a képviselő-testület, azt 
mindenképpen ki kell hirdetni nyílt ülésen, az eredmény mindenképpen nyilvános lesz. Fel fog kerülni 
a hivatal honlapjára.

Ajelöltek hozzájárultak a nyílt üléshez.

Herke Csaba polgármester megköszönte a jelentkezők részvételét és bemutatkozását. Elmondta, 
hogy neki a lakosság véleménye nagyon fontos volt, elfogadja a közmeghallgatáson megjelentek 
véleményét. A képviselő-testület nem kíván a lakosság szavazatain változtatni. Közölte Szilágyi 
Ákossal, hogy három hónap próbaidőt szabott meg a testület. Felhívta figyelmét, hogy a falugondnoki 
tisztséggel járó falugondnoki képzést el kell végezni. Amennyiben nem sikerül a tanfolyamot 
elvégezni, a teljes összeget vissza kell fizetni. Felhívta a figyelmét, hogy az állás nem csak a busz 
vezetéséről szól, más munkák elvégzését is magában foglalja. Például a hivatalba járás, papírmunkák 
intézése a lakosságnak, az önkormányzati kistraktorra fel kell ülni, neki is dolgozni vele,



rendezvények szervezésében, lebonyolításában segédkezni és még számos a falugondnokságról szóló 
tevékenység. A falugondnok célja és szívügye a lakosság és községük segítése legyen!

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

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a képviselő-testület Szilágyi 
Ákost válassza meg falugondnoknak.

Szilágyi János és Gábor Szabolcs képviselők bejelentették elfogultságukat.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2022. (111.23.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. május 1. napjától Szilágyi 
Ákos felsőegerszegi lakost falugondnoki munkakörbe közalkalmazotti 
jogviszonyban kinevezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Koszorús Tímea aljegyző kérte, hogy Szilágyi Ákos keresse fel a hivatalt jogviszonyának 
elindításához szükséges ügyek intézésére.

Herke Csaba polgármester újra megköszönte a másik három jelentkező részvételét.

A jelentkezők megköszönték a lehetőséget.

Koszorús Tímea aljegyző tanácsolta Szilágyi Ákosnak, hogy támaszkodjon a kollégáira. Szerencsére 
van több tapasztalattal rendelkező falugondnok a környéken akik munkájukat maximálisan elvégzik, 
szívük-lelkük bele teszik. Biztos benne, hogy mindegyikük szívesen segít majd, ha felkeresi őket.

2./ A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatal levele, valamint a közterületek rendjéről 
és a köztisztaságról szóló rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a környezetvédelmi törvény egy szabályozni való feladatot 
adott a tavalyi évben az önkormányzatoknak. Szabályozni kell a közterületeken elhagyott gazdátlan 
hulladék kezelésének a módját. Ennek a módja, hogy megfelelő hulladékkezelő szolgáltatóval az 
önkormányzat elszállíttatja a hulladékot. Az a szabály a környezetvédelmi törvényben, ha nincs 
gazdája egy hulladéknak, akkor annak az elszállíttatásáról az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni. Polgármesteri hatáskörbe adnák, mert egyszerűen csak intézkedni kell, ezért nem 
érdemes testületi döntést hozni, hogy hogyan történjen az elszállítás. A köztisztasági rendeletben 
célszerű elhelyezni az új szabályozást, amelyet a 2009. óta bekövetkezett törvényi változások, helyi 
tapasztalatok miatt is felül kellett vizsgálni. Ennek eredményeképpen a korábbi rendelet hatályon kívül 
helyezésével új rendelet születik.

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 Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete

A közterületek rendjéről és a köztisztaságról

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás megállapodás módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás levele és a társulási megállapodás 
módosítása a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző: elmondta, hogy több település jelezte a Társuláshoz való csatlakozási 
szándékát, valamint olyan települések is vannak, akik viszont tagságukat szeretnék megszűntetni. 
Ennek okán szükségessé és időszerűvé vált a Társulási megállapodás néhány pontjának módosítása, 
mely a tagtelepülések támogatásával valósulhat meg. Ezen kívül a szükséges módosításokat is végig 
vezették.

Herke Csaba polgármester javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási megállapodás 
elfogadását.

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

Felsőegerszeg Község On kormányzat a Képviselő-testületének 
14/2022. (111.23.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete -  a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás Tanácsának a 29/2021. (XII.08.) sz. nyílt 
határozatában foglaltakra -  a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer létrehozását célzó önkormányzati társulás társulási 
megállapodásának módosított változatát a becsatolt írásos javaslattal 
megegyezően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás néni voll, ÍTerJce Csaba polgármester a nyilvános testületi 
ülést bezárta.

Herke Csaba 
polgármester

ajdonnéla 
jegyző


