
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 14. 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,Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 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 napirendeken túl vegyék fel a villamos energia vásárlás szolgáltatási 
szerződés, a hulladék gazdálkodási szerződés, valamint az egyebek 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:

1. / Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, rendeletmódosítás
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Herke Csaba polgármester

2. / Villamos energia vásárlás szolgáltatási szerződés
Előadó: Herke Csaba polgármester

3. Hulladékgazdálkodási szerződés 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Egyebek

5. / Egyedi ügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A képviselő-testület a 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

A napirend tárgyalása
1./ Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, rendeletmódosítás
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Herke Csaba polgármester

írásbeli előterjesztés a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Herke Csaba polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, tájékoztassa a 
képviselő-testületet a 2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntött mindenkit, majd részletesen ismertette a 
napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztést.



Ilcrke Csaba polgármester megköszönte a beszámolót és megkérdezte, hogy van-e valakinek más 
javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 
2022. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon.

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Ftfl.söcm.TS7.yg Község Képviselő-testületének 
36/2022. (1X.14.1 KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Flatáridő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

Herke Csaba polgármester javasolta, hogy fogadják el a 2022. évi költségvetési rendelet 
módosításának tervezetét is.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2022.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022.(11.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2./ Villamos energia vásárlás szolgáltatási szerződés 
Előadó: Herke Csaba polgármester

írásos előterjesztés a villamos energia szolgáltatási szerződésről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Herke Csaba polgármester elmondta, megkeresés érkezett Felsőegerszeg Község Önkormányzata 
részére az Audax Renewables Kft. részéről, melyben leírták, hogy a világszerte tapasztalható 
energiaár-növekedés a fogyasztókat és a kereskedőket egyaránt komoly kihívások elé állítja. Csak az 
elmúlt egy esztendőben 3-4 szeres drágulás következett be a földgáz- és villamosenergia-árakban, ami 
gazdasági, geopolitikai, valamint politikai okokra vezethető vissza. A korábbi évek tendenciái arra 
engednek következtetni, hogy ügyfeleik akkor hoznak jó döntést, amikor hosszabb időszakra és minél 
hamarabb kötnek szerződést energiaellátásuk biztosítására.



Elmondta, hogy ajánlatukban most a szerződéses időszak végéig árgaranciát vállalnak, így az 
önkormányzatnak akár 2024. december 31.-ig nem kell tartania semmilyen áremelkedéstől és 
függetlenítheti a bizonytalan tényezőktől villamosenergia-ellátását. A cég a szerződést 
megkeresésükhöz mellékelte, melyet aláírva várnak vissza.

Herke Csaba polgármester elmondta továbbá, hogy véleménye szerint a gazdasági helyzet és 
kiszámíthatatlan jövőbeli villamosenergia-árak miatt napelemes rendszert kéne telepíteni a faluházra, 
így ellátnák a hivatali helyiségeket, közösségi szintért, orvosi rendelőt, könyvtárat és minden 
kapcsolódó helyiséget villamos energiával. Elmondta, hogy tervezi Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezetővel átnézni, hogyan lehetne a jövőben a költségvetésben napelemes rendszer kialakítását 
betervezni. Megérdeklődi továbbá a pályázati lehetőségeket is. Kérte, hogy a képviselő-testület 
gondolja át ezt a lehetőséget.

Herke Csuha polüáiimskr megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, 
hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kérte, hogy aki a villamos energia szolgáltatási szerződést és 
napelemes rendszer kialakítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
37/2022. (IX.14.) KTH. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a polgármestert villamos energia szolgáltatás szerződés 
aláírására az Audax Renewables Kft.-vel, valamint elhatározta 
napelemes rendszer kialakításának tervét az önkormányzati ingatlanok 
ellátására. A képviselő-testület a napelem beruházásról, a szükséges 
források biztosításáról a polgármester előterjesztésére a későbbiekben 
dönt.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Herke Csaba polgármester

3.Hulladékgnzdálkodási szerződés
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a hulladék gazdálkodási szerződésről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy jövő év július 1-től az állam fogja átvenni a feladatot az 
önkormányzatoktól, így a közszolgáltató most rendezni akarja ennek a hátterét. A hulladék törvény és 
annak a végrehajtási rendelete szerint a lakosokat terheli a hulladékszállítási szolgáltatás igénybe 
vétele és hiába az önkormányzat a díjfizető, akkor is az egyedi szolgáltatási szerződéseket a 
szolgáltatónak meg kellett volna kötnie a lakosokkal. Most a szolgáltató azt kéri, hogy ezt a lakossági 
kötelezettséget, mármint a közszolgáltatási szerződés megkötési kötelezettséget szerepeltessék a velük 
megkötött szerződésben is, tehát amit az önkormányzattal kötött. Az önkormányzat adja át a 
szolgáltató számára a lakosok nevét és döntsön abban a kérdésben, hogy fent kívánja-e tartani a 100%- 
os díjmentességet a lakosok számára. Tehát a lakosok számára nem érzékelhető változás következne 
be 2023. január 1-től, de az önkormányzatnak az erre való felkészülésként össze kell állítani egy listát 
és meg kell erősíteni a döntést, hogy továbbra is az önkormányzat akarja-e fizetni a díjat. Miután az 
önkormányzat minden évben a szociális költségvetésben szokta érvényesíteni ezt, fent kívánja tartani 
lehetőség szerint.



Herke Csaba polgármester elmondta, hogy továbbra is az önkormányzat kívánja fizesse a lakosság 
hulladék szállítását. Tudomása szerint az összege sem változik, melyet miniszteri rendeletben 
határoznak meg. Tehát nem kívánják emelni az árakat, csupán a lakossági szerződések megkötéséről 
van szó, az adminisztrációk tisztázásáról. Feladatuk az ingatlanok tulajdonosainak listáját elkészíteni 
az érintettek szükséges személyi adatainak összegyűjtésével.

Herke Csaba polgármester javasolta a hulladékszállítási szolgáltatási szerződés-módosítás 
elfogadását.

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Kcnviselő-testtildének 
38/2022. (IX. 14.1 KTI1. számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Dél- 
Kom Nonprofit Kft-vel kötendő módosított közszolgáltatási szerződést, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. A szerződés 2023. január 1. napjától 
határozott időre, 2023. június 30. napjáig szól. A képviselő-testület továbbra is 
fenntartja a rendeletében foglalt 100%-os díjkedvezményt a közszolgáltatást 
igénybe vevő ingatlanhasználók számára, helyettük a díjat megfizeti.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

4./ Egyebek

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Fő utca 4. szám 
alatti ingatlant célszerű lenne eladni. Indoka, hogy az ingatlant az önkormányzat nem használja, 
állapota így sajnos leromlik. Szívesebben értékesítené, ezzel új fiatal család érkezhet a faluba. Arra 
gondolt, ha valóban fiatal család, vagy családalapításra készülő fiatalok szándékoznák az ingatlant 
megvásárolni, úgy ösztönzésül az önkormányzat fizetési kedvezményt ajánlhatna fel. Célja a falu 
bővítése. Kérte a képviselő-testületet, hogy gondolkodjanak el az ötleten. Ha bárkinek más ötlete 
támad az érintett önkormányzati ingatlannal kapcsolatban, azt kéri, hogy ossza meg vele.

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.

Kmf.

jegyző
Herke Csaba 
polgármester


