
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsöegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 17. napján 
tartott rendkívüli testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsöegerszeg Falu ház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Gábor Szabolcs 
és Szilágyi János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Sallai 
Lászlóné jegyzőkönyvvezető.

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

Javasolta, hogy vegyék fel napirendre a közvilágítás korszerűsítése Felsöegerszeg községben, a 
háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása és a szociális ügyek napirendi pontokat megtárgyalásra.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

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

Napirend:

I./ Közvilágítás korszerűsítése Fclsőcgerszcn Községben
Előadó: Herke Csaba polgármester

2. / Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. / Szociális ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A képviselő-testület a 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

A napirend tárgyalása

I./ Közvilágítás korszerűsítése Felsöegerszeg Községben
Előadó: Herke Csaba polgármester

írásos előterjesztés mellékletként csatolva.

Herke Csaha polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülés előtt a KÖZVIL Zrt. 
képviselője, a jegyző és a pénzügyi irodavezető részvételével konzultációs megbeszélést tartottak. A 
megbeszélésen részletesen megbeszélték a község közvilágításának ellátásáról szóló szerződést és 
annak módosítási tervezetét. Az új közvilágítási lámpatestek, amelyek száma 27 LED-es világítást 
biztosítanak. Az évenkénti energia megtakarításból biztosítható a cég által megelőlegezett beruházási 
korszerűsítési költségek megtérítése. A megtérülési idő 15 év.
A képviselő-testületnek külön is bemutatta a szerződés tervezet mellett a KÖZVIL Zrt. által készített 
összehasonlító táblázatot. Az éves többlet teher e-szerint nettó 283.772 Ft, de a várható éves energia 
megtakarítás a jövő évre 1.142.966 Ft.
Tájékoztatta még a képviselő-testületet, hogy a közterületi reflektorokat ki kell kapcsolni, mert 
rendkívül nagy az energia szükségletük, komolyan terhelheti az önkormányzat költségvetését.



Herkc Csaba polgármester javasolta a 2 köztéri reflektor lekapcsolását a takarékosság jegyében, 
valamint a becsatolt szerződés módosítást elfogadásra.

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

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

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

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-lest liléiének 
33/2022. (V ili.17.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Felsőegerszeg község közvilágítás ellátásáról szóló szerződés 
hatályosítása, kiegészítése és módosítása tárgyában becsatolt 
szerződés tervezetet a mellékleteivel együtt változtatás nélkül 
elfogadja.
Ennek értelmében a településen közvilágítás korszerűsítés keretében a 
27 közvilágítási lámpatest helyére LED-es közvilágítási lámpatestek 
kerülnek felszerelésre.
A beruházás költségeit az önkormányzat az energia megtakarításból 
finanszírozza. A megtérülési idő 15 év.
A képviselő-testület egyúttal tudomásul veszi, hogy az 
energiatakarékosság jegyében a nagymértékben megnövekedett 
energia árak miatt a közterületen működő 2 db reflektort a 
közvilágítási rendszerről leköti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a szerződés 
aláírására és a további szükséges intézkedések meghozatalára.

Határidő: 2022. augusztus 18.
Felelős: Herke Csaba polgármester

2./ Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására a 
vállalkozóval kötött szerződés ismét lejár szeptember 30-val, az ügyelet kérdésében azonban nincs 
még végleges állami megoldás, évek óta esedékes a beígért állami átvétel, de annak határidejéről nincs 
információ. Ebben a helyzetben, mivel másként továbbra sem lehet ellátni a feladatot, az egyetlen 
megoldás az ellátás folyamatossága érdekében a szerződés meghosszabbítása a jelenlegi 
szolgáltatóval. Azt javasolta, hogy kössön az önkormányzat határozott időre szóló szerződést ezév 
december 31-ig azzal, hogyha az állami feladatátvétel nem valósul meg addig, akkor a szerződés 
meghosszabbodik 2023. december 31-ig, de az önkormányzat részéről felmondható legyen, ha év 
közben történik változás. A szolgáltató az ajánlatában egy 30-35 %-os áremelést kér, a bér- és egyéb 
költségek emelkedésére hivatkozva.

I lerke Csaba polgármester javasolta a szerződéskötést a javaslat és ajánlat szerinti feltételekkel 

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.



Mivel más 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:

Fclsüegcrs/eg Község Önkormányzata Kén viselő-lest illet ének 
34/2022. (V ili.17.) KTII számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata a település háziorvosi központi 
ügyeleti feladatainak ellátására a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-vel kötött feladatellátási szerződés hatályát 2022. 
december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy azt követően a 
feladatellátási szerződés hatálya határozatlan idejűvé változik, ha az 
önkormányzat 2022. november 30. napjáig egyoldalú nyilatkozattal nem 
jelzi a megszüntetési szándékát. A határozatlan idejű szerződést a felek 3 
hónapos felmondási idővel szüntethetik meg. A feladat-ellátási szerződés 
aláírására a szolgáltató közvetlen NEAK finanszírozásával a képviselő- 
testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: közlésre és szerződéskötésre 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 rendkívüli nyilvános 
testületi ülést bezárta és a testület rendkívüli zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Herke Csaba 
polgármester


