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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 13-án 1500

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Józsa Sándor képviselő

                                    Kerekes József képviselő
                                    Punka Sándor képviselő
                                    Surányi László képviselő

Igazoltan távol vannak: Gál István képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:  Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
                                                           Schmidt Istvánné iskola igazgató

Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli az önkormányzat képviselő-testületének tagjait, a
tanácskozási joggal jelen lévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes, mert az Egercsehi képviselő-testület kilenc képviselője megjelent, egy
képviselő igazoltan van távol. Az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja a
napirendi pontokat.

Tóth Andrásné polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Argyelánné Józsa Györgyi és
Józsa Sándor képviselőket javasolja megbízni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Józsa Sándor
képviselőket.

1. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetése

Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták Egercsehi
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezetét. A tegnapi nap folyamán a költségvetés
tervezetét a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság elnöke megtárgyalta. Megkéri a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy terjessze elő a költségvetéssel kapcsolatos javaslatait és
észrevételeit.
Ficzere Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a tegnapi nap folyamán megtárgyalásra
kerülő 2007. évi költségvetéssel kapcsolatos javaslatokat. Mielőtt hozzá kezdene, szeretné
kiegészíteni  a  Pénzügyi  Bizottság  tájékoztatóját  azzal,  hogy  a  temetőről  a  tegnap  nem  esett
szó. A temetőben kb. egy hónapja megszűnt a vízellátás. A régi saját szivattyúnk elromlott,
megcsináltatni nem érdemes, mert nagyon sokba kerülne. Szúcs önkormányzata adott egy
búvárszivattyút kölcsön, de ezt most vissza kellet adni. Így most javasolná, hogy a temető
fenntartás szakfeladatba a víz kivezetését tervezzük be valamilyen összeggel. Vagy szivattyús
megoldással vagy a gerinchálózat oda való kivezetésével, mert jön a tavasz és nincs megoldva
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a temetőben a vízellátás. Röviden összefoglalná azt, amiről tegnap beszéltek. Az étkezési
hozzájárulásokat azoknak, akiknek a törvény nem írja elő javasolják, hogy továbbra se
kerüljön kifizetésre. A lakbérrel kapcsolatban volt egy javaslat. Kiderült, hogy a Nagyházi
lakbérek egészét szinte a közös költségek teszik ki. Javasolják, hogy a lakbéreket akkora
mértékben emeljük, hogy abból az önkormányzatnak némi plusz bevétele is származzon. Az
Egercsehi faluban lévő takarító-gondnoki állásban jelenleg 1 fő 8 órás közalkalmazott látja el
a teendőket. Volt olyan javaslat, amely szerint 1 fő 8 órás a bányatelepről lássa el a
feladatokat, vagy 1 fő 4 órás takarító legyen a bányatelepen és 1 fő 4 órás takarító legyen a
faluban. Az általános iskola költségvetéséhez olyan javaslat született, hogy az
illetménykiegészítés ne járjon a szakácsnak. Ezt valamikor teljesítmény ösztönzésképpen
adtuk neki, hogy az étkezés színvonala továbbra is jó legyen. Ezek voltak azok a fő pontok,
amelyekben a Pénzügyi Bizottság megoldási javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé. Ha
valamit kihagyott kéri, hogy a bizottság többi tagja egészítse ki a hozzászólását. Várja a
képviselő-testület részéről a kérdéseket, véleményeket.
Tóth Andrásné polgármester: Köszöni szépen a Pénzügyi Bizottság részéről a tájékoztatást.
Van valakinek a tegnapi Pénzügyi Bizottsági üléshez hozzászólni valója? Ha nincs senkinek,
akkor szeretné még kiegészíteni azzal, hogy a 12. oldalon lévő intézményi bevétel a
házigondozásnál évek óta 80 forint a gondozási díj óránként, amit napi fél órában határoz meg
a  törvény,  ami  azt  jelenti,  hogy  naponta  40  forint  a  gondozási  díj.  A  tegnapi  nap  folyamán
nem került a Pénzügyi Bizottságnak előterjesztésre, hogy ezt 100 forintra javasoljuk
megemelni. Tehát egy napra a gondozásért 50 forintot kell fizetni. A másik, ami érinti az
önkormányzat bevételi oldalát, hogy van egy közművesített telkünk, az elbontott
martinsalakos ház helyén, ami a Kácsoréké volt. Ezzel kapcsolatban annak idején az előző
testület úgy döntött, hogy meg fogja hirdetni eladásra. Az árat mi szabjuk meg, ezért
javasolja, hogy a telekre licitálni lehessen. Várja a javaslatokat, hogy esetleg milyen formában
és összegben lehetne még értékesíteni a telket.
Surányi László képviselő: Az alapot nem ásták ki. Ez probléma, mert az borzasztó
költséggel jár.
Tóth Andrásné polgármester: Az alapot ki kellett szednie, mert úgy szólt a megállapodás,
hogy csak akkor lesz az övé a telek, ha teljesen elbontja az épületet. Pont az alap a lényeg,
mert az martinsalakos. Ennek utána fog nézni. Ez egy bevételi forrás lenne az
önkormányzatnak, és gondolkodni kellene, mi az az összeg, amennyiért el lehet adni.
Surányi László képviselő: Azt is feltételnek kell szabni, hogy mennyi időn belül kell
építkezni.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt meg kell szabni, általában úgy szokták, hogy az
építkezést, a vételt követő 2 éven belül meg kell kezdeni. Nyilván az a cél, hogy oda egy új
lakóház épüljön. Kéri a testületet, hogy a kiküldött anyaghoz az észrevételeit tegye meg. Az
igazgatónőt is megéri, hogy az iskola költségvetéséhez tegye meg szóbeli kiegészítését.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A kolléganőnek a felmentési időre járó bére, aki a
felmentésének azt a részét tölti, amely nem ledolgoztatható. Alatta 5 havi jubileumi jutalom
illeti azt a kolléganőt, aki nyugállományba vonul. Alatta 8 hónap, ez a másik óvoda
pedagógusunk alap illetménye, aki január 2-án kezdte a felmentését és szeptember 2. napjáig
tölti. Tehát ez a nyolc hónapra járó bér, és az ő jubileumi jutalma, ami 5 hónapra jár. Ez alatt
következik az óvodapedagógusok bére, van egy kolléganő, aki munkába állt, neki 12 hónapra
a bére, valamint van egy kolléganő, akinek addig lesz hosszabbítva a szerződése, jelenleg
május 31-ig van határozott idejű kinevezése. Decemberben meg kellett valahogy oldani az
óvodában a munkát, addig nem találtunk egyetlen óvodapedagógust sem, aki a munkaügyi
központ által lett volna támogatva. Ezért van betervezve 6 hónapra egy óvodapedagógus bére,
akit fel kell vennünk nyugdíjazás után.
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Tóth Andrásné polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést.
Punka Sándor képviselő: A pótlékok a vezetői pótlékot jelentik?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, az óvodában csak vezetői pótlék van, ami kötelező
pótlék. Tehát, a közalkalmazottaknak van kötelező és adható pótlék. Nálunk mind a két
intézményben csak kötelező pótlék van, senki nem kap adható pótlékot.
Punka Sándor képviselő: A határozott idejű illetménykiegészítés mit jelent?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A határozott idejű illetmény kiegészítést a költségvetési
törvény úgy határozza meg, hogy 5.250 Ft/fő, ezt kötelező adni a fenntartónak, ez
kétféleképpen működhet. Azok kaphatják, akik, a minőségbiztosítási rendszer kiépítésén
dolgoznak, a csoportvezetők pedig, 5.250 Ft X 3 összeget kapnak.
Dorkó Ottóné képviselő: Közlekedési költségtérítéssel kapcsolatban szeretném kérdezni,
hogy van egyszer 5X2.376 Ft, és 2X5.000 Ft.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezek bérletek. Tavaly ennyit térítettünk bérletre, a
Bekölcéről járóknak.
Surányi László képviselő: Nem félhavi a bérlet?
Grósz Ilona alpolgármester: A bérlet az egész havi, teljes összegű.
Punka Sándor képviselő: Az a zavaró benne, hogy nem 12 hónapra van levetítve a
költségvetésben.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A kolléganőnek csak májusig van szerződése. Úgy van
tervezve, hogyha esetleg távolabbról fog járni valaki, akkor úgy kalkuláljuk. Ezt pontosan
nem lehet tudni, hogy mennyi lesz. A közlekedési költségtérítést , amit betervezünk, soha nem
szoktuk túl lépni, már csak azért sem, mert az Egerből kijáró kolléganők, ha rövidebb a
hónap, mindig kikalkulálják, úgy, hogy olcsóbb legyen és inkább jegyet vesznek.
Grósz Ilona alpolgármester: Foglalkozás egészségügyi költségtérítés mit takar?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Idén már kötelező lesz a foglalkozás egészségügyi
vizsgálat, mert tavaly sem volt. A papírok már el vannak készítve.
Tóth Andrásné polgármester: Ez a dolgozókat érinti, a beosztástól függ, kinek milyen
orvosi alkalmassági vizsgálaton kell átesnie.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezt a doktor Varga László balatoni háziorvos végzi el,
mert neki van ehhez jogosultsága.
Dorkó Ottóné képviselő: Az óvodánál az intézményen belüli működtetésnél nagyon
szűkösen vannak tervezve a számok. Már 2 éve nem vettünk törölközőt a gyerekeknek, és már
nem tudják mibe törölni a kezüket. Két gyerek egy törölközőt használ. A költségvetés
tervezésekor meg kellett volna őt is kérdezni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Megkérdezte, és az volt a válasz, hogy te ezzel már nem
foglalkozol, mert a felmentésedet töltöd.
Dorkó Ottóné képviselő: Engem azzal fogadtál, hogy megcsináltad az óvoda költségvetését.
Különben sem tart tovább ez 2 óránál a költségvetés elkészítése. Azt sem tudom mikor
csináltad, de amikor mentem, már kész volt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt máskor beszéljétek meg, mert a személyes dolgok
nem ide tartoznak.
Dorkó Ottóné képviselő: Rendben van, de ezek a dolgok ide tartoznak, hiszen nincsenek
betervezve a költségvetésbe.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Én elismerem, hogy nincs játékra tervezve 2 éve egy fillér
sem, de amíg olyan feladatokat és problémákat kell megoldani az iskolában, ami 100 éve el
van maradva, addig az óvoda egész Egercsehinek büszkesége. A doktorúr, aki 1 éve van itt,
dicsérettel illette. Nem olyan állapotok vannak az óvodában, mint az iskolában. Mert az
intézményi étkeztetésnél el fogom mondani, a tisztelt testületnek, hogy milyen problémákkal
küzdünk. Az állam, a tavalyi évben megvonta a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, az
önkormányzat nyakába adta a gyermekvédelmi kedvezményt. A gyermekvédelmi törvény
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biztosítja az ingyenes étkezést, tankönyvet az arra rászorulóknak, csak pénzt nem tesz mellé.
Az állami normatíva a töredékét sem fedezi az ingyenes étkeztetésnek. Én kiszámoltam, hogy
hatalmas mínuszok vannak az iskolai étkeztetésen. Tehát az önkormányzatnak rangsorolnia
kell, és fel kell vállalni ezt. Nem tudom, hogy polgármester asszony tájékoztatta e a testületet,
hogy milyen dolgok történtek az elmúlt másfél hónapban a mikrotérségi társulással
kapcsolatban: Hosszas egyeztetések, tárgyalások és számolások után, ott tartunk – és ez az
iskola hosszú távú fenntartását és létét fogja jelenteni – hogy Hevesaranyoson az a határozat
született, hogy 2007. szeptember 1-től a 7-8. osztály ide fog járni Egercsehibe. Ha minden
gyermek ide fog jönni, akkor ez nekünk plusz bevételt fog jelenteni.
Ficzere Gábor képviselő: Ez hány főt jelent?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Jelenleg 13 fő. Ez pénzben 2 millió forintot jelent. Én
láttam a szakértői véleményt, melyben azt javasolják, hogy az 5-6. osztályt is be kellene
hozni. Véleményem szerint ez csak idő kérdése, és akkor helyzeti előnyben leszünk. Itt már
tényleg az iskola létéről, fennmaradásáról és tovább fejlődéséről van szó. A képviselő testület
tudja, hogy a pályázatokon is részt fogunk venni, és akkor más elbírálás alá fog esni az
intézmény, vagy a fenntartó, aki egy mikrotérségi társulás székhelye, mint egy tagintézmény.
A TV-ben, rádióban is elhangzott, hogy egy iskola sem tudta megőrizni az önállóságát.
Tóth Andrásné polgármester: Ennek az a másik vonzata, hogy ha tagintézménnyé válunk,
soha az életben nem tudunk pályázni az iskola teljes rekonstrukciójára, mivel mikrotérségben
vagyunk, így egy nagy település ellátásáról gondoskodunk, és ezt támogatják. Most már a
régióhoz kell pályázni nem a megyéhez. A Regionális Operatív Program keretein belül is
uniós pénzekhez lehet jutni. Ennek keretében kifejezetten közfeladatot ellátó társult
intézmények vannak előnyben. Ha lenne egy korszerűen felújított iskolánk, akkor a
gyerekeket itt tudnánk tartani. Azon is gondolkodtunk már, hogy mi menjünk
tagintézményként Bélapátfalvára, de az épület akkor is itt marad, és örökre lemondhatunk a
felújításáról. Az intézmény működtetése azért is veszteséges, mert korszerűtlen a fűtése, stb.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Mindenképpen előre kell mennünk. Így utólag
átgondolva, kínkeserves volt ez a három hét, hiszen elsők voltunk a társulásban, mindenki
más, most kezdte el. A törvény erejénél fogva, most kényszeríti rá a társulásra a fenntartókat,
mi már valamilyen szinten kijártuk ezt az utat. Mindenféleképpen gyerekekkel kell megtölteni
az iskolát.
Surányi László képviselő: Akkor olyan színvonalat kell biztosítani. A település nem tud
működni az iskola miatt, mert az iskola a településtől hatalmas pénzeket visz el. Sokan
mennek el innen Egerbe iskolába. A színvonalon nagyon sok múlik.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ennek több oka van.
Surányi László képviselő: Én nem tudok róla, hogy az iskolánál leépítés történt. Emberek
állítottak meg az utcán, és ők mondták, hogy mi történt. Ez be van tervezve a költségvetésbe?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez nincs betervezve. Átszervezés történt nem leépítés. 1
fő átszervezése történt a hivatalba.
Tóth Andrásné polgármester: A hivatal létszáma 5 fő lenne, ennyivel kellene működnie,
ahhoz, hogy a munkák el legyenek végezve.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Erre az átszervezésre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert
24 órára emelkedik szeptembertől a kötelező pedagógus óraszám. Gyakorlatilag nem tudtunk
ennek a kolléganőnek órát adni, ha pedig a munka ellátottságát néztem az intézményben,
ennek a kolléganőnek nem tudtam semmilyen módon munkát adni. Még egy kolléganő fog
nyugdíjba menni. Mi már mindent megléptünk. Hevesaranyoson 3 fő fog leépítésre kerülni.
Azt hiszem én ennek érdekében is mindent megtettem, hogy mikrotérségi tantestület révén – a
leépítésbe nem az Egercsehi tantestületben került sor, hanem a többi tagintézményben. Így az
Egercsehi kolléganők már jelenleg is áttanítanak a tagintézményekbe.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szerintem nem az iskola miatt nem halad a település.
Eddig az iskola költségvetését fedezte az állami támogatás. Sőt, el lett csoportosítva, ha az
iskolára lett volna fordítva, jobb lenne a helyzet. Eddig az iskola nem vont el semmit. A
színvonallal kapcsolatban meg csak azt jegyezném meg, hogy ebből az iskolából még mindig
mindenkit felvettek középiskolába. Soha nem érkezett még semmilyen panasz, legalábbis én
nem hallottam. Egyetemre, főiskolára is bekerülnek a diákok. Itt nagyon vegyes a diákok
tudása. Vannak jól és rosszabbul tanulók. Én nem érzem azt, hogy a színvonal rossz lenne.
Mindent megteszünk, annak érdekében, hogy minden gyermek a megfelelő oktatásban
részesüljön.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen azt is szeretném még elmondani, hogy amikor én
2001-ben igazgató lettem Egercsehiben, a normatív finanszírozás úgy nézett ki, hogy a
normatíva bőven fedezte volna az iskolánk költségvetését. 7.000.000 Ft akkor került
átcsoportosításra, az óvoda építésére.
Tóth Andrásné polgármester: Viszont 2003 óta a normatíva már nem fedezte az iskola
költségvetését. Ezek a számok tények, ezt kimutatták. Így vonul ki az állam az oktatásból.
Emellett a gyermeklétszám is csökken.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a tendencia általános, mindenhol ez tapasztalható.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Azzal tisztában kell lenni, hogy az 1996-os
gyermeklétszám 1/3-ával csökkent Magyarországon. Egerben és Eger környékén is
átszervezések várhatók. Ez azzal jár, hogy megszüntetik az intézmények önállóságát. Ha majd
oda jutunk, a költségvetésben, látni fogják, hogy a normatíva mennyire nem fedezi az
oktatásnak a költségeit. Majd szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy gyakorlatilag,
ha a konyhának a mínuszát meg a nyugdíjaztatással járó költségeket, amik 35 évben egyszeri
kiadás a fenntartónak, tehát, a konyha mínuszával és a nyugdíjaztatással már csak egy
minimális mínusza van az iskolának. Tehát, nem olyan horribilis összeg van ott. Szilvásvárad,
egy más helyzetben van, mint Egercsehi, hiszen ott van idegenforgalmi adó, rengeteg helyi
adó, és egyéb helyi bevételek. Ott nincs annyi kistérségi pénz, mint amihez mi már 3 éve
hozzájutunk. A költségvetésük úgy épül fel, hogy 100 %-ból 60 %-ot fedez a normatíva és 40
%-ot pedig mellé tesz az önkormányzat. Azért mi még messze nem itt tartunk.
Grósz Ilona alpolgármester: Az Uniós teljes rekonstrukciós pályázat jó, azt be lehet adni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen a tervek is készen vannak már.
Grósz Ilona alpolgármester: Még azt kérdezném, hogy milyen módon lehet még pénzt
szerezni? Gondolok itt a konyha hiányának a megszüntetésére, csökkentésére.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Mi már minden félében gondolkodtunk, hogy mit tudnánk
a konyhával kezdeni. Megkerestünk több vállalkozót, de úgy, hogy ő üzemeltesse a konyhát,
senki sem vállalta. 9.230.000 Ft-ot számoltam ki, ami a konyha mínusza.
Surányi László képviselő: Az sok.Egy konyhán mindig plusz bevételnek kell lenni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Tudja miért van mínusz a konyhán? Azért mert az ide járó
gyermekek 80 %-a ingyen étkezik.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez azt jelenti, hogy 5.100 Ft-ba kerül egy hónapra a
gyermek étkeztetése.
Tóth Andrásné polgármester: Annyit ad az állam.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És ebből nem jön ki?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem. A gyermekektől csak a nyersanyagot kérhetjük. Az
jelenik meg befizetésenként. Régebben még arra a gyerekre is kaptunk normatívát, aki
úgymond általános étkező volt. Így próbált az állam a rezsibe besegíteni, de ezt már
megszüntették. Csak az ingyenesekre és az 50%-os étkezőkre kapjuk az 55.000 Ft-ot. Ez
gyakorlatilag a gyerekek nyersanyagnormáját fedezi, ha visszaosztjuk 10 hónappal. Tehát a
napközi konyhán ott van 4 bér, + rezsi.
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Surányi László képviselő: Olyan a felszereltsége is, hogy azzal már nem lehet dolgozni.
Azért nem jár oda senki.
Tóth Andrásné polgármester: A rendszeres étkezők tízóraira, ebédre és uzsonnára
jogosultak, ezeket kötelező biztosítani.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Tehát ide jutottunk el a konyhával, és megpróbáltunk
valami kiutat keresni. Polgármester asszony is és én is próbáltunk vállalkozókat keresni, de
azt a választ kaptuk, hogy nem, mert nagyon rossz állapotú a konyha. Egerben már egyetlen
iskola sem üzemeltet konyhát, mindenhová odaviszik az ételt. Ezért felvettem a kapcsolatot
egy vállalkozóval, akitől kaptam is egy árajánlatot. Sajnos idő hiányában, már nem tudtam
kiszámolni, hogy ez a 9 milliós mínuszt mennyivel csökkentené.
Surányi László képviselő: A vállalkozó ennyiből nem fogja tudni megoldani.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez úgy működik, hogy mi a gyerekektől csak a
nyersanyagnormát kérhetjük, az ingyeneseknél ezt az önkormányzat fizeti. Tehát azt kell
kiszámolni, hogy, hogy tudnánk vállalkozóval megegyezni, hogy ő mennyiért tudja szállítani.
Az ő rezsijével az önkormányzatnak mennyit kell mellé tenni, és amit mellé teszünk az hogy
áll szemben a 9 millió Ft mínuszunkkal.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor is fenn kell tartani a meleg konyhát és kell egy
személy még aki mosogat és rendbe szedi a dolgokat.
Punka Sándor képviselő: Surányi László képviselő is vállalkozó, ő nem vállalná el a konyha
üzemeltetését.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Én megkérdeztem. Ő azt válaszolta, hogy nem vállalja.
Surányi László képviselő: Igen, én nem vállalom, mert gyerekeket, óvodásokat is étkeztetni
kell, a diétás étkezőket is vezetni kell, stb. Én a saját éttermemet is el szeretném adni, már
nem gondolkozom semmi ilyesmiben. Más felé szeretnék elindulni. Az egri megoldásban kell
gondolkodni, csak ott pedig a szállítással van probléma és a távolsággal.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az  árajánlatot  kompletten  adta,  abban  benne  van,  hogy
egy adag mennyibe kerül és abban benne van a szállítási költség is. Olyan ajánlata is volt a
vállalkozónak, hogy Egercsehiből egy sofőrt is felvesz, aki szállítja az ételt. A járművet ő
biztosítja, az ÁNTSZ által előírt HCCP előírásokat betartva.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az ingyenes étkeztetés kötelező. Mi lenne, ha
mindenki fizetne?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen. Az utóbbi két évben olyan döntéseket hoztak,
melyek az önkormányzatok hatáskörébe utalta ezeknek a problémáknak a megoldását.
Ficzere Gábor képviselő: Vonzóbbá úgy tudjuk tenni az iskolát, ha az minél hamarabb fel
lesz újítva. A mai világban, az emberek nagyon sokat adnak a külsőségekre. Ha van egy szép
tanterem, akkor a szülők úgy gondolják, hogy nem viszik el a gyerekeket Egerbe. Amíg azt
látják, hogy lepusztult az épület, addig elgondolkodnak rajta. IttEgercsehiben szerintem csak
ez a megoldás létezik.
Grósz Ilona alpolgármester: Nyilván ez úgy lesz majd az igazi, ha számítógéptől kezdve,
nyelvoktatásig minden lesz.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezek már évek óta mennek.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt én értem, de a szülők azért hordják el a gyerekeket Egerbe,
mert ott dolgoznak, és reggel viszik magukkal, mert egyedül nem merik elengedni.
Dorkó Ottóné képviselő: Nagyon sok fiatal költözik ki Egerből, azért van az óvodában olyan
sok gyerek, csak az a baj, hogy iskolába meg Egerbe viszik őket.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szerintem Hevesaranyoson is kellene egy kis
propagandát csinálni a szülőknek.
Surányi László képviselő: Ott hány osztály van?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Elsőtől nyolcadikig járnak oda a tanulók.
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Surányi László képviselő: Akkor miért csak a 7-8. osztályt akarják idehozni?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Azért, mert csak így jutnak hozzá a normatívához.
Tóth Andrásné polgármester: 1-6. osztályig a törvény biztosítja a normatívát, a 7-8.
osztályt, pedig el kellett onnan hozni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A napközinél a költségvetés szerint olyan 5 millió
forintos mínusz van.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Így van, de tulajdonképpen ez nem ennyi mínusz. Ez a
bevétel az ingyenesek bevétele, az már benne van a normatívában. Az élelmiszerek miatt van
egy kiadás, amiért megvesszük a gyerekeknek az élelmiszer nyersanyagot. Itt van egy bevételi
oldal, mert megvesszük a nyersanyagot és abból megfőzzük az ételt. Ez itt megjelenik
bevételként. De pénzügyileg nem jelenik meg ennyi bevétel, de a költségvetésben
szerepeltetni kell.
Dorkó Ottóné képviselő: Sok gyerek van, aki 50 %-ot fizet, a többit az önkormányzat teszi
mellé.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Tehát a konyhán megjelenik kiadásként, a normatívánál
pedig megjelenik bevételként, amit az 50 %-os étkezőkre és az ingyenes étkezőkre kapunk.
Az önkormányzat fizeti a kettő különbözetét.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És erre az önkormányzat igényelhet valamilyen
állami támogatást?
Tóth Andrásné polgármester: Erre semmit sem lehet igényelni, ezt a saját bevételből, vagy
a helyi adókból, vagy amiből tudjuk, abból finanszírozzuk. Csak az ingyen étkezőkre kapunk
támogatást, de azt is ki kell pótolni.
Grósz Ilona alpolgármester: Az általános iskola teljes rekonstrukciós pályázatában benne
van a konyha felújítása?
Tóth Andrásné polgármester: Nincs benne, csak az iskola épülete.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ha benne lenne, akkor is ott maradna a 9 millió forintos
mínusz.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A tavalyi novemberi koncepció készítésnél
megemeltük az étkezési normatívakat. Ebben az anyagban nem ezek szerepelnek, hanem a
2006. évi adatokkal van számolva.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez azért van, hogy ne 13 millió hanem csak 9 millió
legyen a hiány. Amikor elkészítettem a költségvetés első változatát azzal a
nyersanyagnormával, amelyet 2006. őszén fogadott el a képviselő-testület, akkor a konyhának
a  mínusza  13  millió  forint  volt.  Mikor  én  ezzel  szembesültem,  akkor  dolgoztam  ki  ezt  a
változatot, próbáljuk meg a tavalyi nyersanyagnormával számolni. Így lett a hiány 9 millió
forint.
Surányi László képviselő: Akkor ez nem valós szám.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez valós szám. Csak tavaly a koncepcióban szavazott meg
mást a képviselő-testület. Ha több a kiadás, jobb a norma, akkor több a mínusz. Ebből a
normából is ki lehet jönni.
Tóth Andrásné polgármester: Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen elmondtam, hogy nincs
érdekelté téve a szakács és az élelmezésvezető. Neki teljesen mindegy, hogy az egy napra
előírt normát teljesen felhasználja, sőt esetleg túllép rajta. így alakul ki a mínusz. Ha viszont
érdekelt lenne benne, akkor nyilván ki tudná gazdálkodni azt, hogy gazdaságos legyen a
konyha. Nem biztos, hogy a napi normát minden nap fel kell használni, lehet azt
göngyölítetten is kezelni, úgy, hogy az egyik nap kevesebbet használ fel, a másik nap többet.
Így a hónap végére ki lehetne hozni nullára.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az a kérdés, hogy a nyersanyagnormát hagyjuk-e a
tavalyi szinten vagy növeljük a mínuszokat. A következő képviselő-testületi ülésre én a
vállalkozóval megbeszélem az ebédszállítás lehetőségeit.
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Tóth Andrásné polgármester: Most a nyersanyagnormáról kell döntenünk, hogy a napközi
hogyan működjön tovább, mert így derül ki, hogy mennyi térítési díjat kell beszedni, és
mennyi nyersanyagból főzhetnek.
Dorkó Ottóné képviselő: A nyersanyagnorma marad, és a térítési díj is a tavalyi marad?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem, a térítési díjat megemeltük.
Tóth Andrásné polgármester: Csak így tudjuk csökkenteni a hiányt. Akkor kérem a
képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyersanyagnorma a 2006. évi legyen,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal
egyetért a javaslattal.

Tóth Andrásné polgármester: Akkor folytatjuk a költségevetés tárgyalását.
Józsa Sándor képviselő: Az átszervezés miatt a bérek változtak? Az iskolából átjött dolgozó
bére több vagy kevesebb lett most?
Tóth Andrásné polgármester: Valamivel  több.  Felsőfokú  végzettség  alapján  a  besorolás
szerint kapja a fizetését.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Azt szeretném még elmondani, hogy a fejlesztő
pedagógus bérét a bélapátfalvai kistérség teljes egészében kifizeti nekünk. Az én bérem fele
és a gazdaságvezető teljes bére a megállapodás szerint felosztásra kerül a kistérség között. A
fejlesztő pedagógus bére, a gazdaságvezető bére és az én bérem fele 6 millió forint
megtakarítást jelent Egercsehinek.
Punka Sándor képviselő: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen volt egy rész a
költségvetésben, amin nem nagyon tudtunk eligazodni, ezért megkérném az igazgató
asszonyt, hogy ezt magyarázza már el legyen szíves.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Évekkel ezelőtt az előző képviselő-testületnek az volt a
kérése, hogy legyenek részletezve a bérek. Így, amikor valakinek soros lépése van, azaz másik
fizetési kategóriába kerül át, neki két részre van osztva a bére egy éven belül. Ezért alakult ki
ez a részletezés, és ezért átláthatatlan egy kicsit. Olyan kolléga is lesz, akinek a bérén
Hevesaranyossal fogunk osztozni.
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetésben szereplő pótlékok milyen pótlékok?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezek a kötelező pótlékok, a vezetői pótlék, az
osztályfőnöki pótlék, diák önkormányzati pótlék, és a számítástechnika szakos kolléga
kötelező pótléka. Szerepel még itt gyógypedagógiai pótlék, ez annak a kollégának a pótléka,
akit Bélapátfalva fizet. Van még minőségbiztosítási bérpótlék, valamint a testnevelés szakos
kolléganőnek van még a munkáltatói döntésen alapuló illetménye, mert címzetesi kinevezést
kapott a 30 éves kiemelkedő munkájáért. Ezt a képviselő-testület szavazta meg neki.
Dorkó Ottóné képviselő: A közlekedési költségtérítés kapcsán kérdezném meg, hogy
Egerből hány pedagógus dolgozik az iskolában?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: 7 fő jár ki Egerből. Ebben a közlekedési költségtérítésben
benne szerepel az is, amikor valamelyik kolléganő áttanításra megy valamelyik társult
intézménybe. Még azt felejtettem el említeni, hogy idén lesz 40 éves a zeneoktatás
Egercsehiben, és ennek kapcsán megkeresett Mikrovicz tanár úr, hogy ő szeretne itt egy
nagyszabású rendezvényt szervezni. A környéken mindig szokott lenni egy zenei rendezvény
a gyerekeknek és idén már mi lennénk a sorosak. Ehhez kérte volna a segítséget, hogy
tervezzünk be a költségvetésbe egy összeget a megrendezéséhez. Ez a rendezvény májusban
lenne. Én egy 50.000 forint körüli összegre gondoltam. Valamint szeretnék még kérni 50.000
forintot a kistérségi napok megszervezésére. Ez nem egy nagy összeg, ide 13 településről
érkeznek gyerekek. Mindenki szokott segíteni, a vállalkozók is. A karácsonyi ajándékozásunk
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is így zajlott le, szeretném megköszönni azoknak a képviselő-testületi tagoknak a támogatást,
akik hozzájárultak a gyerekek karácsonyi ajándékozásához.
Surányi László képviselő: Itt mindenki csak kér, de nincs miből adni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: 100.000 forint szerintem nem nagy összeg.
Grósz Ilona alpolgármester: A gázenergiára 4,5 millió forint van betervezve. Ezt nem lehet
valahogy lecsökkenteni? Most olyan nagy tél nem volt, most mennyi volt a gázszámla
havonta?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az elmúlt hónapban 670.000 forint, és ehhez jön még az
óvoda és a napközi.
Grósz Ilona alpolgármester: Az óvodába is be lett tervezve 500.000 forint.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A betervezett összeget nem lehet csökkenteni, azért, mert
az elmúlt évről áthúzódó gázszámlák vannak.
Grósz Ilona alpolgármester: Tavaly az iskolás gyerekek bérletvásárlásáról is szó volt.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ha Hevesaranyos ide hozza a gyerekeket, akkor őket
szállítani kell valamivel. A bélapátfalvai kistérségben van arra lehetőség, hogy iskolabuszos
normatívát lehet igényelni. Ami kb. 60.000-70.000 Ft/fő évente. Én érdeklődtem olyan
igazgatóktól, akiknél működik iskolabusz, hogy kijönnek-e belőle. Azt a választ kaptam, hogy
kijönnek, csak minden községben másképp oldották meg. Balaton vásárolt egy használt buszt,
Szilvásvárad pedig kapott Bélapátfalváról egy régi buszt. Tehát itt a környéken csak nekünk
nincs buszunk. Ha lenne, akkor ebből a pénzből ki lehetne jönni. Azt is meg kell majd
érdeklődni, hogy ebből a normatívából szolgáltatást lehet-e vásárolni. Szolgáltatás alatt azt
értem, hogy ha a volánnal vagy egy vállalkozóval megállapodnánk és ők szállítanák a
gyerekeket.
Surányi László képviselő: Most hogy van megoldva a gyerekek szállítása?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Helyközi járattal járnak a gyerekek, akiknek a bérletük
600.000 forint, amit az önkormányzat fizet. Erre mondtam azt, hogy ha a hevesaranyosi
gyerekek is ide fognak járni, akkor kellene az iskolabusz. Most decemberben, amikor volt a
kistérségi felmérés nem tudtuk leigényelni a kistérségi normatívát, hiszen Hevesaranyos most
döntött. Erre az évre szeptembertől 4 hónapra le tudnánk igényelni a normatívát.
Dorkó Ottóné képviselő: Bekölce a 7 millió forint mínuszt befizette?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, befizette. Bekölcének éves szinten 7,5 millió forintot
kell befizetnie nekünk. A költségvetésük elfogadásáig nem tudnak nekünk utalni.
Tóth Andrásné polgármester: Ennek ellenére a dolgozóik bére ki lett fizetve. Nekünk meg
itt állnak sorban a számláink, mert a befizetők nem fizetnek. A saját pénzünkből fizetjük ki
mindig őket.
Surányi László képviselő: Ezért nem jó ez a közösködés.
Tóth Andrásné polgármester: Jó lenne, ha rendesen csinálnák a társult községek. Egyedül
viszont nem bírnánk.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt nem lehet megcsinálni, hogy addig nem fizetünk béreket?
Tóth Andrásné polgármester: Ha  nincs  bérkifizetés,  akkor  az  azt  jelenti,  hogy
Hevesaranyostól Bekölcéig senki nem kap bért, mivel csoportos utalás van. Hevesaranyosra
és Egerbocsra nekünk kellene átadni pénzt, de épp ezért nem tudjuk, mivel a befizető Bekölce
nem utal. Ebben ez a rossz. Bekölce a 7,5 millió forintos befizetéstől is meg tudott volna
szabadulni, ha meglépi azt, amit az Egerbocsiak.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, az egerbocsiak olyan oktatási formát választottak,
ami a lehető legjobban költségtakarékos és szakmai szempontból is a legjobb.
Surányi László képviselő: Igen, de mi nem tehetünk meg ilyen dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Mi nem, de Bekölce ezt megtehette volna. Az igazgató nő
elkészítette erre is a költségvetést, de a polgármester úr nem ezt a lehetőséget választotta.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha ők nem társultak volna, akkor is fenn tudnák
tartani magukat.
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudnák, csak így ezzel a társulással tudják fenntartani
magukat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor nem értem, ha ez egy közös dolog, akkor neki
miért jár vissza pénz. Itt kéne maradnia a közösben a pénznek.
Tóth Andrásné polgármester: Szerintünk is ez lenne a logikus. Mi ezt már másfél éve
próbáljuk velük elfogadtatni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az egész Egercsehi iskolán nincs annyi mínusz, mint ami
a Bekölce iskola bérén van.
Surányi László képviselő: Erre nincs törvény, hogy eddig nem szabad elmenni?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezzel nem lehet mit csinálni. Az állami szabályozás az
önkormányzatoknak szabad kezet adott. Ezzel az Egercsehi iskola rosszabbul járt, mint egy 1-
4 osztályos iskola. A politikai akarat az, hogy az 1-4 osztály maradjon minden településen.
Most a normatíva igényléskor már a 2008-as normatívát is le kellett igényelni. 2008-ban már
teljesítmény finanszírozás, meg csoportfinanszírozás lesz, tehát a pénz még kevesebb lesz. Ha
ez a tendencia marad, ami most van, előbb-utóbb úgyis be kell hozni ide a gyerekeket.
Ficzere Gábor képviselő: Valószínű, hogy ez fog bekövetkezni.
Tóth Andrásné polgármester: Addig, amíg kistelepülési normatíva és 1.500 lakos alatti
normatíva van és mind a kettőt igényelheti egy kistelepülés, addig fenntartja az iskoláját,
addig amíg bírja.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, de jövőre ezt már kiveszik. Jövőre már csak csoport
finanszírozás van.
Grósz Ilona alpolgármester: A tanulók szállításánál egy fő gépkocsivezetővel is számolni
kell.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen,  de  én  javaslom,  hogy  a  600.000  forint  ettől
függetlenül maradjon benne a költségvetésben, hiszen, ha másképp alakul, akkor évközben is
lehet rajta módosítani.
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva megigényelte Egercsehinek illetve a
mikrotérségnek a közösségi buszt, ami ugyan most nem nyert, de ismételten beadják a
pályázatot. A többi településnek már van ilyen busza. Ez a busz kistérségi üzemeltetésben lesz
egy egercsehi-i sofőrrel, és Hevesaranyostól Bekölcéig el kell látnia a feladatát.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A szilvásváradi iskolaigazgatóval beszéltem. Neki 22 fő
bejáró gyereke van, neki Bélapátfalváról van busza, és a pénzből szépen kijönnek, sőt még
marad is.
Grósz Ilona alpolgármester: A fenntartási anyagok mit jelentenek?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Olyan eszközök, amelyeket cserélni kell esetleg. Ez a
költségvetés csak a minimális dolgokat tartalmazza.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzati lakások lakbéréről és a temető
vízellátásáról kellene még akkor döntenünk.
Kerekes József képviselő: Én soha nem voltam iskolaellenes. Én és még nagyon sokan
társadalmi munkában építettük az iskolát. Az iskolára jut annyi amennyi, máshová pedig
semmi. Ebben a költségvetésben a településre egy forint nincs betervezve. A falunál lehet egy
kis pénzt találni, de itt a bányatelepen nincs egy forint sem, pedig rengeteg olyan dolog volna,
amit meg kellene csinálni. Az iskolát minden féleképpen fenn kell tartani, de a településnek is
juttatni kellene egy kis pénzt, mert az összes pénzt elviszi a hivatal és az iskola. A
polgármesteri hivatallal kapcsolatban arról volt szó, hogy ide nem vesznek fel senkit. Ide nem
felvenni, hanem leépíteni kellene embereket. Ebből a költségvetésből számomra még az sem
derül ki, hogy kik dolgoznak itt.
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Tóth Andrásné polgármester: A polgármesteri hivatalnál a munkát el kell végezni, ehhez
emberre van szükség. Elő vannak írva a feladatok.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármesteri hivatalt nem lehet megszüntetni, mert
az önkormányzatnak alapfeladata a lakosság igazgatási ellátása. A polgármesteri hivatalnak
kétféle típusú feladata van egyrészt az önkormányzati másrészt államigazgatási feladatok.
Ezeknek az ellátására a jegyző nem elég, ezért működik a hivatal. Nem értem, hogy miért sok
itt a létszám.
Kerekes József képviselő: Én nem akarom megszüntetni a polgármesteri hivatalt. Körbe kell
nézni itt, ha ennyire megszorítottak minket, akkor meg kell vizsgálni, hogy fel kell-e ide venni
valakit vagy sem. A költségvetésből a településnek is kapni kellene valamit.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Önnek igaza van, de van egy költségvetési törvény,
ami szabályozza, hogy Egercsehi önkormányzata milyen állami támogatást kap. Továbbá
vannak egészségügyi törvények, amelyek szabályozzák, hogy a MEP-től milyen pénzt kap,
vannak helyi adók, amely alapján az önkormányzat beszedi a bevételeket. Ennyi pénz van, ezt
kell szétosztani. Vannak feladatok, amelyeket kötelező ellátni, ebben a költségvetésben azok
vannak.  Ebben  az  anyagi  helyzetben  nem  az  iskola  és  a  polgármesteri  hivatal  miatt  van  az
önkormányzat.
Kerekes József képviselő: Én  nem  vagyok  iskola  ellenes.  Itt  arról  van  szó,  hogy  a
lakosságnak kapni kéne ebből a pénzből. Nem maga a felelős és nem is a polgármester, hogy
nincs pénz. Mi itt vitatkozunk, és nem jutunk egyről a kettőre. A falu kapott fenntartási
költséget.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A faluban a temető fenntartására van betervezve pénz a
költségvetésben. A temető mindenkié, nemcsak a falué, az az egész településé.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem lenne a javaslatom, van itt egy mozgatható
összeg, a képviselői tiszteletdíj, ebből már lehetne valamit kezdeni. Csak ehhez együttes
akarat szükséges.
Dorkó Ottóné képviselő: Mindenki csak a saját maga tiszteletdíjáról mondjon le.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én arról beszélek. Amikor mi a tiszteletdíjat kikapjuk,
akkor már az nem annyi, mint amennyi itt a költségvetésben szerepel.
Surányi László képviselő: A javaslat nem rossz, de akkor mindenkinek benne kell lennie.
Ezt senkire nem lehet rákényszeríteni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nem is kényszerítem rá senkire, csak javasoltam.
Kerekes József képviselő: A törvény a tiszteletdíjat előírja, nekünk ezt kapni kell. Más is
lemondhat bizonyos dolgokról.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen a törvény előírja, de le is lehet róla mondani. Én
úgy gondolom, ha másra mutogatunk, akkor nekünk is példát kell mutatni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérem a képviselő urat, hogy tegyen konkrét
javaslatot, hogy esetleg ki miről mondjon le.
Kerekes József képviselő: Én már korábban is mondtam, hogy a polgármester asszony idei
jubileumi jutalmát, ami 1,5 millió forint, én sokallom. Erről is le lehetne mondani, de az volt
rá a válasz, hogy ezt törvény írja elő.
Ficzere Gábor képviselő: A képviselői tiszteletdíjamról én most biztos, hogy nem mondok
le. Az ingyen munkának semmi látszata nincs, az ingyen munka az nem kötelező.
Dorkó Ottóné képviselő: Én egyszer sem hallottam azoktól, akik több éven keresztül vettek
fel 20-30.000 forintos túlórát, hogy lemondtak volna róla az intézményi fejlesztés érdekében.
Én ezt megtettem. Pedig ez elég jelentős összeg volt. Ha akkor lemondtak volna a
pedagógusok, akkor most nem itt tartana az iskola.
Kerekes József képviselő: Ha a képviselő-testület lemondana a tisztelet díjról, akkor itt fél év
múlva nem lenne testületi ülés, mert határozatképtelen lesz mindig. Ezen el kell gondolkozni.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, ha
valaki a másiktól követeli, hogy mondjon le valamiről, akkor neki is le kell tudni mondani
valamiről.
Dorkó Ottóné képviselő: Ezt mondtam az előbb én is.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én azért a pénzért megdolgoztam.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt is munkát végzel.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem van rendes állásom, én abból meg tudok élni,
és amíg ilyen helyzetben van az önkormányzat én úgy gondolom, hogy egy vagy két évet erre
rá lehet áldozni.
Dorkó Ottóné képviselő: Én nem mondtam másnak, hogy mondjon le, én döntöttem úgy,
hogy nem veszem fel a tiszteletdíjamat, de nem is hiányoztam egy testületi ülésről sem,
mindegyiken ott voltam.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én is azt nézegettem, hogy honnan lehetne
átcsoportosítani pénzt.
Surányi László képviselő: Van még a költségvetésben más tétel, ahonnan lehet pénzt
elvenni.  Itt  van  például  a  temető WC  felújítása,  temető út  felújítása.  Ez  borzasztó  nagy
összeg, én tudom, építész vagyok. Ki javasolta ezt, hogy ennyi pénz kell ide.
Tóth Andrásné polgármester: Én javasoltam, mert oda rengeteg zúzott kő kell, és a
ravatalozót is fel kell újítani.
Surányi László képviselő: Ez annyira fontos most?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert az ÁNTSZ rendszeresen jár ki ellenőrzéseket
végezni.
Surányi László képviselő: Pont  most  kell  ezt  felújítani?  Itt  veszekszünk a  tiszteletdíjon,  és
akkor ilyen hatalmas összeggel van betervezve a ravatalozó és a temető felújítása. Én ezt
nagyon sokallom. Ezért mondtam, hogy menjünk, nézzünk meg mindent, és ott helyben
meglátjuk, hogy hova mennyi pénz kell. Van itt olyan tétel, amiből bőven le lehet faragni.
Ficzere Gábor képviselő úr már ötödik éve temetőgondnok, és a vízkivezetést a temetőbe még
mindig nem tudta megoldani.
Tóth Andrásné polgármester: Ez nem az ő dolga.
Surányi László képviselő: De  neki  kellett  volna  javaslatot  tenni  arra,  hogy hogy vigyék  ki
oda a vizet. Meg lehet azt oldani. Mennyibe kerül egy szivattyú? Ki kell tenni a perselyt, és
szerintem szívesen adakoznak erre az emberek.
Ficzere Gábor képviselő: Tavaly az első beindításkor égett le a szivattyú, Zsigától kértünk
kölcsön, Szúcsról, akinek sajnos vissza kellett adni. Az atyával beszéltem, aki megengedte,
hogy az egyház területén menjen keresztül a vezeték.
Tóth Andrásné polgármester: A  Vízmű azt  mondta,  hogy  erre  tervet  kell  készíteni,  mert
lehetséges, hogy meg kell emelni a lakossági ivóvíz szolgáltatásnál a nyomást, hogy oda ki
tudjon menni a víz. A temetőbe nem egyszerű kiépíteni az ivóvízvezetéket.
Surányi László képviselő: Azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a temetőben ne
legyen víz.
Ficzere Gábor képviselő: Ez egyetlen egyszer fordult elő, amikor elromlott a szivattyú. Ha
most Zsiga nem viszi el, akkor most nincs napirenden ez a kérdés. Két lehetőség előtt állunk,
vagy veszünk egy új szivattyút, vagy újra felvesszük a Vízművel a kapcsolatot. Én a
gerincvezetéket javasolom. Én ebben kérném a testület segítséget.
Surányi László képviselő: Ne mástól kérjünk szivattyút.
Ficzere Gábor képviselő: Mi nem kértünk, ő ajánlotta fel. Amikor ideadta még nem tudta,
hogy mikor kell neki. Most így alakult. Arról is szó volt, hogy megegyezünk és valamilyen
jutányos áron ideadja nekünk. Akkor úgy látszott, hogy meg van oldva a probléma. Mivel
neki jött egy lehetőség, hogy az egész mini vízművét megveszik természetes, hogy kell neki
vissza a szivattyú. Most itt állunk szivattyú és víz nélkül.
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Surányi László képviselő: Akkor tedd le az asztalra, hogy melyik a jobb megoldás, és majd
megbeszéljük.
Ficzere Gábor képviselő: Addig nem tudjuk megmondani, hogy melyik a jobb megoldás,
amíg a Vízmű nem jön ki, mert ők lesznek azok, akik megmondják, hogy melyik a jobb
megoldás. Azért vetettem fel a javaslatot, hogy ne én döntsek. Most már látom, hogy a
képviselő-testület támogat ebben az ügyben.
Grósz Ilona alpolgármester: Addig is gondolkodni kell valamilyen átmeneti megoldáson,
mert terveket kell készíteni, engedélyeztetni kell azokat, kivitelezni kell, ez hónapokat fog
elvenni.
Ficzere Gábor képviselő: Ez nem biztos, hogy így lesz, mert nem biztos, hogy a közkútról
fog menni az ivóvíz. Így is minden télen víztelenítjük a vezetéket a tél beálltával, tehát nem
kell leásni a fagyhatárig, nem kéne fentre nyomós kút. Az is megoldás lenne, hogy ott egy
csap legyen. A Vízművet ki kell hívni és a legjobb megoldást meg fogjuk találni. A felújítás
be van tervezve, ezért a ravatalozót mindenféleképpen fel kell újítani, mert már
elengedhetetlen. Ezt mindig toltuk magunk előtt, soha nem volt rá pénz, de most már tovább
nem lehet.
Surányi László képviselő: De pont most vagyunk a legrosszabb helyzetben.
Ficzere Gábor képviselő: 2006-ban rosszabbul álltunk mint most, mert, akkor nagyobb volt
a hiány. Most 300.000 forint van ide betervezve, ha nem költünk el csak 100.000 forintot,
akkor marad belőle annyi, amit másra tudunk fordítani.
Surányi László képviselő: Ez a pénz már kell másra is, ezért kellett volna a költségvetésben
rendesen betervezni.
Ficzere Gábor képviselő: Ez nem így működik. Ennyire pontosan nem lehet kiszámítani.
Amikor elkezdődik egy munka akkor lehet látni, hogy még mennyi pénzre van szükség.
Surányi László képviselő: Ezért kell megnézni, csak akkor lehet benne dönteni.
Ficzere Gábor képviselő: A beton kivezető út a 80-as években épült. Azt a fagy már
kikezdte. Csak a javításáról van szó, nem a cseréjéről. A temetőből az eső folyamatosan
mossa a templom előtti utat, erre kellene zúzottkövet hozatni. Árkot nem tudunk oda csinálni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én értem Surányi és Kerekes képviselő úr
problémáját,  a bányatelepen is van olyan út,  ahol megáll  a víz,  ezt  a pénzt arra is  rá lehetne
fordítani. Most azt kell eldöntenünk, hogy melyik a fontosabb.
Surányi László képviselő: A  temető nagyon  fontos,  de  meg  kell  nézni,  hogy  mi  a  nagyon
fontos, és mi a kevésbé fontos. Nézzük meg, hogy mennyi kell rá, és eldöntjük.
Tóth Andrásné polgármester: Az ÁNTSZ előbb utóbb bírságolni fog, és az sem lesz
olcsóbb.
Ficzere Gábor képviselő: Én mindig úgy vagyok kint velük a ravatalozóban, hogy próbálom
elterelni a figyelmüket arról, hogy ne lássák meg azt, amit meg kellene látniuk. Mindannyian
kimegyünk a temetőbe és megnézzük, hogy milyen állapotban van a ravatalozó. Szerintem ez
a 400.000 forint oda nagyon kevés.
Tóth Andrásné polgármester: A Csákány úton elég sokan parkolnak az út szélén az ott
lakók közül. Panasz is volt már rájuk a lakosság részéről. A Vízmű azt mondta, hogy ők már
többet nem jönnek ki megcsinálni a csatorna fedlapot, amit összetörnek, csak akkor, ha az
önkormányzatra vagy a lakosságra tudja a javítást terhelni. A lakosságnak ezt már tudomásul
kellene vennie, hogy a padkán ne parkoljanak. A pizzériának is van parkolója, csak úgy kapott
engedélyt. Ennek ellenére mindenhol állnak a kocsival. A forgalmat nem zavarhatják. Amikor
megkértem őket, akkor elég furcsán reagáltak rá. Erre helyi rendeletet lehet hozni, és akkor
lehet őket büntetni.
Kerekes József képviselő: Sós Tamás országgyűlési képviselő úr azt ígérte, hogy az
Újtelepre buszmegállót fog csinálni. Ha mást nem, ezt a képviselő-testület harcolja ki
magának.
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Tóth Andrásné polgármester: Sós Tamás azt mondta, hogy a pályázatokat támogatja. A
buszmegálló ötletét már egyszer felvetettük, de a volánosok kint voltak, és elvetették a tervet.
Akkor most újra el kell kezdenünk a tárgyalást velük.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A buszmegálló nincs betervezve a költségvetésbe.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs igen, arra még pénzt kell szereznünk. Ennek minden
féleképpen utána nézünk.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha a volánnal beszéltek, lenne egy olyan kérés, hogy a
Mikófalváról hétköznap 1605-kor induló busz erre fele jönne, ez útvonal módosítást jelentene.
A másik kérés, hogy a 1915-kor Egerből induló busz 1930-kor induljon már, hogy aki 1900-ig
dolgozik, ne kelljen elkéredzkednie. 1840-kor is van egy járat, az azoknak jó, akik 1800-ig
dolgoznak.
Tóth Andrásné polgármester: Amikor kérik a menetrendhez a javaslatot, akkor tudjuk ezt
beadni, mert év közben nem változtatnak rajta.
Dorkó Ottóné képviselő: A busszal kapcsolatos régi probléma, hogy az Újtelepen valamikor
keresztül jött egy busz 8.00 órakor visszafele pedig 12.00 órakor jött. Ez a járat most a falun
keresztül jön. Nagyon sokan ezzel jártak bevásárolni. Vissza lehetne ezt állítani, mert az
Újtelepen két helyen is megállt.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor térjünk vissza a költségvetésre. A február végi
képviselő-testületi ülésre megérdeklődjük, hogy a temetőbe a vízkivezetés milyen költséggel
jár, és akkor majd szavazunk róla.
Grósz Ilona alpolgármester: A költségvetésben szerepel a nagyházak után fizetett közös
költség, amit a pénzügyi bizottság is észrevételezett. Mennyi egy lakásnak a közös költsége?
Tóth Andrásné polgármester: Ez attól függ, hogy mekkora a lakás, ez négyzetméterre van
megállapítva.
Surányi László képviselő: Az egyéb ingatlanok felújítási munkája mit foglal magában?
Tóth Andrásné polgármester: Azok az épületek, amiket fenntartunk. Ebben nincsenek
benne az intézményeknél lévő épületek. Itt szerepel például a sportöltöző, a buszmegállók stb.
Grósz Ilona alpolgármester: A lakbéreket most emeltük január 1-től.
Punka Sándor képviselő: Igen most emeltük, csak most vettük észre azt, hogy nagyon sok a
közös költség, és így szinte semmi bevétel sincs a bérbeadásból.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület arról dönthet, hogy a közös költséget
átruházza a lakókra.
Surányi László képviselő: De nem az ő tulajdonuk a lakás. Ez a probléma.
Tóth Andrásné polgármester: A lakbérbe be lehet építeni.
Grósz Ilona alpolgármester: Én  ezt  nem  értem,  ha  albérletben  lakik  valaki  akkor  a  közös
költséget neki kell fizetnie.
Surányi László képviselő: Akkor át kell rájuk terhelni.
Tóth Andrásné polgármester: Arról is szavazni kell, hogy van jelenleg két lakás, amelyik
üres, azt pedig bérbe kellene adni.
Grósz Ilona alpolgármester: Nekem az a problémám ezzel, hogy nemrég emeltünk lakbért,
most pedig megint meg kellene emelni.
Tóth Andrásné polgármester: Amit novemberben emeltünk, az január 1-től alkalmazható,
amit meg most emelünk, azt pedig március 1-től lehet alkalmazni. A közös költség összegét a
társasházi közgyűlés dönti el attól függ, hogy mennyi pénzt akar félretenni, mennyi felújításra
van szükség.
Grósz Ilona alpolgármester: Az üres lakásokra az önkormányzatnak úgy is ki kell fizetnie a
közös költséget.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ezért mondtam, hogy szavazni kell majd a bérbeadásról.
Olyan bérlőt kell választani, aki rendben tartja a lakást, és be is fizeti a költséget. Ezek a
lakások kétszobásak, tehát kb. 5.000 forint körüli összeg lesz a költség.
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Ficzere Gábor képviselő: A közös költség befizetődik a társasház kasszájába, ez az összeg
állagmegóvásra megy.
Tóth Andrásné polgármester: A közös költségnek csak egy része megy a felújításra, ezt az
összeget kellene nekünk kifizetni, a fennmaradó részt, ami megy a működésre, pedig fizesse a
bérlő. Ez kb 2.000 forint körül van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezek a lakbérek szerintem nem túl nagy összegek.
Tóth Andrásné polgármester: Ha nem önkormányzati bérlakásba költözik valaki, akkor
sokkal többet fizet.
Surányi László képviselő: A művelődési háznak a tevékenysége el van írva, vagy így van. A
bányatelepen a takarítónő 4 órában van, míg a faluban 8 órában. Ez tényleg így van?
Tóth Andrásné polgármester: Igen ez így jó. A bányatelepen a takarítónő csak egy
intézményben, az orvosi rendelőben takarít, míg a faluban a kultúrházban és az orvosi
rendelőben is, és még ellátja a könyvtárat is. A pénzügyi bizottságnak az volt a javaslata,
hogy vagy egy 8 órás csinálja a faluban és a bányatelepen, vagy legyen két 4 órás takarítónő.
Surányi László képviselő: Meg kell nézni, hogy van-e rá szükség, meg lehet-e így oldani.
Punka Sándor képviselő: Azt kell megnézni, hogy egyáltalán szükség van-e kettő
takarítónőre.
Surányi László képviselő: Azt már mondtuk, hogy egyáltalán szükség van e egy ilyen kis
településen két intézményre. Ez borzasztó luxus. Arra kell megoldást találnunk, hogy lehet ezt
lecsökkenteni. Ezen a kis településen két kultúrház, két könyvtár, két orvosi rendelő sok. Ha
van valamilyen rendezvény, akkor be lehetne hordani az ott lakókat. Az Újtelepről ugyan
olyan messze van az orvosi rendelő, mint a faluból.
Grósz Ilona alpolgármester: Nem ugyan az a távolság, azért a faluban zömében idősek
laknak.
Surányi László képviselő: Itt a költségekről van szó. Olyan nincs, hogy falu és telep, itt csak
Egercsehi van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szerintem is így van, mert aki ott el tud menni a
rendelőbe, az fel tud szállni a buszra is. Aki meg nem tud elmenni ott sem a rendelőbe, ahhoz
pedig úgyis kimegy az orvos. Minden szerdán rendel csak, mi van, ha valaki csütörtökön
betegszik meg, akkor valószínűleg nem vár következő hét szerdáig. Jó lenne megtartani a
rendelőt, csak nem tudom, hogy mennyire logikus.
Ficzere Gábor képviselő: Ez igaz, de az ott lakók ragaszkodnak az orvosi rendelőhöz. Majd
nézzük már meg, hogy mennyibe kerül az egyszeri rendelési nap költsége, és a kultúrház
rezsije mennyire terheli az önkormányzatot. Nem hiszem, hogy egy eget rengető összeg lenne.
Punka Sándor képviselő: Lehet,  hogy  nem  nagy  összeg,  de  két  épület  és  egy  alkalmazott
költsége van ott. Így oda van a pénz.
Ficzere Gábor képviselő: Én is hajlok arra, hogy 4 órában kell-e vagy nem kell. Azért ott
csak van rendezvény, falugyűlés stb, a könyvtár is ott van.
Punka Sándor képviselő: A bányatelepről is kimennek a temetőbe. Ugyan úgy meg lehet
oldani ezt az orvosi rendelővel is.
Ficzere Gábor képviselő: De két temető soha nem volt. De viszont kultúrház és orvosi
rendelő mindig kettő volt.
Punka Sándor képviselő: Gondold már el, hogy Egerben hány könyvtár van? Mi itt kettőt
tartunk fenn.
Ficzere Gábor képviselő: Rezsi költség szinte nincs is, mert télen csak akkor van befűtve, ha
rendezvény van, vagy könyvtár.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A kultúrházba ki lehet találni valamit, ami ott
működhetne. Pályázatokat is meg lehetne nézni, hátha találunk valamilyen hasznosítási
lehetőséget.
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Ficzere Gábor képviselő: Én nem azt mondom, hogy a kultúrház szűnjön meg. Ott van még
több helyiség is, amivel lehet mit kezdeni. A nagytermet mindenféleképpen meg kell tartani.
Hol tartanánk akkor például a falugyűlést?
Surányi László képviselő: Egyáltalán minek falugyűlés a faluban? A bányatelepre is be lehet
jönni a falugyűlésre.
Tóth Andrásné polgármester: Miért ne lehetne egy osztott településen két falugyűlés?
Surányi László képviselő: Miért osztott a település? Itt minden Egercsehihez tartozik, a falu
is.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Közigazgatásilag igen, de földrajzilag nem.
Tóth Andrásné polgármester: Ott azért 300 fő lakik.
Dorkó Ottóné képviselő: Most itt az orvosi rendelőben 4 órában takarítanak. Takarítják az
orvosi  rendelőt,  a  várót,  a  fogorvosi  rendelőt,  a  védőnői  rendelőt.  A  faluban  pedig  csak
egyszer van rendelés,  egyszer kell  takarítani.  Volt  már ott  rendezvény, alig voltak rajta.  A 8
órás takarítónő oda szerintem sok.
Ficzere Gábor képviselő: A napi 8 óra több részből tevődik össze. Nem csak a takarítás van
benne. Nyári időszakban a közhasznúakkal ültetjük a virágot, kapál stb. Én nem akarom
védeni, de ezt nem lehet ilyen egyszerűen megítélni. Amikor a temetőben nincs haláleset,
akkor én is másfele dolgozom a közhasznúakkal. Én azt mondom, hogy a kultúrházat ne
szüntessük meg. A kihasználatlan helyiségeket használjuk ki, de a nagytermet ne zárjuk be.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A falusi orvosi rendelő fenntartása 300.000 forint a
költségvetésben. Azt kell mérlegelni, hogy mit nyer, vagy veszít a képviselő-testület a
bezárással.
Surányi László képviselő: Nem erről van szó, a három intézmény fenntartása összesen, az
ami sok.
Punka Sándor képviselő: Az ott dolgozó 8 órás alkalmazott bére 1 millió forint az
önkormányzatnak.
Surányi László képviselő: Arról van szó, hogy ez megéri-e a településnek vagy sem, ez nem
Ficzere Gábor képviselő úr ellen megy ki, itt szó sincs irigységről. Nekünk ez a véleményünk.
Ficzere Gábor képviselő: Akár mekkora a hiány, felújításokat akkor is kell végezni.
Józsa Sándor képviselő: A költségvetés egy elméleti dolog, ha menet közben változik
valami, akkor egy módosításssal át lehet csoportosítani az összegeket.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt vettem észre, hogy a háziorvosi szolgáltatásnál 80.000 Ft
van betervezve áramszámlára. Ez csak a háziorvosé vagy ebben benne van az egész épület
áramdíja is?
Tóth Andrásné polgármester: Az áramszámla költsége háromfelé oszlik, ez az összeg csak
a háziorvos költsége.
Grósz Ilona alpolgármester: A könyvtári szolgáltatás díja mit jelent?
Tóth Andrásné polgármester: Ez a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral lévő szerződésünk,
amely alapján ők könyvet adnak át nekünk, valamint ebben szerepel a könyvtáros
továbbképzése is. Ha belépnénk a mozgókönyvtári szolgáltatásba 2007. február 15-ig, akkor
1,3 millió forintot lehet megigényelni, ha később lépünk be, akkor a pénznek csak az
időarányos részét kapjuk meg. Az állami normatívából ők 500.000 Ft-ot igényelhetnek le,
amiből fedezik a könyvállomány gyarapodását. Nekünk csak a személyt és az épületet kell
biztosítani. 800.000 Ft marad arra, hogy bármi másra fordítsuk. Ebből számítógépeket,
asztalokat, székeket, könyvszekrényeket lehet vásárolni, felújításra lehet fordítani,
rendezvényt lehet szervezni.
Grósz Ilona alpolgármester: Határozott vagy határozatlan időre kell a szerződést megkötni?
Tóth Andrásné polgármester: Addig marad benne az Önkormányzat, ameddig akar, ha
kilépünk belőle, akkor onnantól kezdve nem kérhetjük ezt a normatívát. Ez a kistérség
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keretein belül fog működni. Nagyon jó lenne, ha megvalósulna, mert majd a könyvtárat is át
kell helyeznünk a földszintre, és az felújítással fog járni.
Surányi László képviselő: A fogorvos részére átadott pénzösszeg az asszisztencia
működtetésére című tétel miért szerepel a költségvetésben?
Tóth Andrásné polgármester: A 2006-os szerződés alapján szerepel ez az összeg a
költségvetésben, most pedig döntenünk kell arról, hogy a fogászatot a továbbiakban is ilyen
feltételek mellett kívánjuk-e működtetni, mert ha nem, akkor szerződést kell módosítanunk a
fogorvosnővel.
Surányi László képviselő: A fogorvosnőnek nincs asszisztense, mindig asszisztencia nélkül
dolgozik. Akkor miért fizetünk neki?
Tóth Andrásné polgármester: Azért, mert a szerződésben ez így lett rögzítve, mert akkor
még itt dolgozott Telekné Utassy Tünde, és az asszisztenciát is mi biztosítottuk 4 órában. Én
már mondtam a fogorvosnőnek, hogy az önkormányzat a helyzeténél fogva nem biztos, hogy
tudja vállalni a vállalkozó orvos finanszírozását. Nincs is betervezve a költségvetésbe. Az
étkezési hozzájárulásról és a szakács illetménykiegészítéséről kell még döntenünk, ami havi
5.000 Ft. Aki az étkezési hozzájáruláshoz, annak elvonásához a költségvetésben betervezett
formában egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.

Dorkó Ottóné képviselő: A szakácsnak akkor lett megszavazva ez az összeg, amikor még
nagyon jól főzött. Most viszont a minőséggel már vannak problémák.
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom, hogy kössünk kompromisszumot.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szakács illetménykiegészítése a
továbbiakban is megmaradjon kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem szavazattal
egyetért a javaslattal.

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Visszatérve a faluban a takarítónő munkaviszonyára,
ha a 8 órás munkaviszonyt 4 órára módosítjuk, az jelentősen érinti a dolgozót. Ha az érintett
nem járul hozzá, akkor fizetni kell neki a felmondás szabályai szerint. Nem értem, hogy miért
tartják  soknak  a  8  órát.  Még  nem  jártak  a  falusi  orvosi  rendelőben,  még  nem  voltak  a
kultúrházban, a könyvtárban, nem látták azt, hogy mit csinál ott a dolgozó 8 órában.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt  arról  van  szó,  hogy  egy  héten  ott  csak  egyszer  van  orvosi
rendelés.
Ficzere Gábor képviselő: Ezzel a húzással Egercsehi faluban megszüntetünk mindent. A
posta, az iskola már megszűnt ott, most meg kell szüntetni a kultúrházat és az orvosi rendelőt
is, csak azért, mert hiányzik a költségvetésből pár millió forint.
Tóth Andrásné polgármester: Ficzere Gábor képviselő úr lakik egyedül a képviselő-
testületből a faluban, ő szembesül legtöbbet az ott lakó emberekkel, az akaratukkal.
Ficzere Gábor képviselő: Én nem az ott dolgozó takarítónő béréről beszélek, aki történetesen
az én feleségem, hanem arról, hogy már lassan mindent megakarnak szüntetni, a most
felújított orvosi rendelőt, a kultúrházat, és még könyvtárba is a telepre kell majd kijárni. A
falu közigazgatásilag Egercsehihez tartozik, de földrajzilag nem, mert azért bizonyos
távolságra van a bányateleptől.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most nem arról van szó, hogy meg kell szüntetni
mindent, hanem arról volt szó, hogy a 8 órás takarítónő munkaidejét vegyük le 4 órába.
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Surányi László képviselő: A temetőgondnoki állás mellet Ficzere Gábor miért végez más
tevékenységet is? A temetőgondnoki állás 8 órás munkaviszonyt jelent, neki 8 órában azt kell
csinálnia.
Grósz Ilona alpolgármester: Ficzere Gábor nagyon sokat van kint a temetőben esténként,
hétvégenként. Ezt a munkát nem lehet 8 órában leszabályozni. Az elmúlt ciklusban úgy lett
vele megállapodva, hogy ha tud segítsen be a közhasznúaknak is. A Pénzügyi Bizottság
javasolta, hogy a házi gondozási díjat emeljük fel 100 Ft-ra.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy a takarítónő a faluban 4 vagy 6 órás munkaidőben
dolgozzon, úgy, ahogy a Pénzügyi Bizottság javasolta. Nincs igény a 8 órás takarítónőre a
faluban.
Grósz Ilona alpolgármester: Surányi László képviselő javasolta, hogy nézzük meg, hogy mi
fér bele a 8 órás munkaidejébe, aztán döntsünk róla. A Lövész Klubnak nyújtott 10.000 Ft-os
támogatást keveslem.
Tóth Andrásné polgármester: Tavaly 50.000 Ft volt betervezve, és csak 20.000 Ft-ot
tudtunk nekik adni.
Grósz Ilona alpolgármester: Azért keveslem ezt az összeget, mert a fiataloknak mindig
szerveznek programokat.
Dorkó Ottóné képviselő: A Nyugdíjas Egyesület támogatását javaslom 100.000 Ft-ban
megállapítani.
Kerekes József képviselő: Én javaslom, hogy a Nyugdíjas Egyesület kapjon 100.000 Ft-ot, a
Lövész Klub pedig 20.000 Ft-ot.
Tóth Andrásné polgármester: A házi gondozási díjat 80 Ft-ról 100 Ft-ra javasolja a
Pénzügyi Bizottság felemelni. Ez fél órás gondozás esetén 50 Ft-ot jelent.
Dorkó Ottóné képviselő: Ez már nagyon régóta 80 Ft volt. Én azt javaslom, hogy emeljük fel
150 Ft-ra a gondozási díjat.
Grósz Ilona alpolgármester: Minden nap ki kell járni a gondozónőnek?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, van akihez hétvégén is menni kell. A házi gondozó
vásárol be, kiíratja a gyógyszereket és van akinek takarít és fürdet is.
Grósz Ilona alpolgármester: Csak az egyedülállókat látja el?
Tóth Andrásné polgármester: Nem mindegyik gondozottja egyedülálló, azoknak gyógyszert
írat ki, ebédet hord. Van a gondozásban olyan tevékenység is, amit nem köteles megcsinálni,
de segítő szándékkal elvégzi. Aki egyetért azzal, hogy a házi gondozási díj 100 Ft legyen
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 nem szavazattal elveti a
javaslatot.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a házi gondozási díj 150 Ft legyen
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Nyugdíjas Egyesület támogatása
50.000 Ft legyen kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal
egyetért a javaslattal.
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Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Lövész Klub támogatása 10.000 Ft
legyen kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 nem és 1 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Lövész Klub támogatása 20.000 Ft
legyen kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 4 nem szavazattal
egyetért a javaslattal.

Grósz Ilona alpolgármester: A fogorvosnő úgy vállalja-e a fogorvosi ellátást, hogy nem kap
mellé plusz pénzt?
Tóth Andrásné polgármester: Ez most fog majd eldőlni, azért szavazunk most, hogy
tárgyaljunk-e a szerződésmódosításról. Én már ezt említettem neki, de ő nem reagált rá. Aki
egyetért azzal, hogy a fogorvosnővel tárgyaljunk a szerződésmódosításról kérem
kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 4/2007. (II. 13.) határozata
Fogorvosi asszisztenciáról

Egercsehi Önkormányzat a fogorvosi asszisztencia költségét 2007. január 1.
napjától biztosítani nem tudja a vállalkozó fogorvos részére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás
módosításáról értesítse a fogorvost.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A kisebbségi önkormányzatot az önkormányzat kívánja-e
anyagilag támogatni,  az állami támogatáson túl? Aki nem ért  egyet azzal,  hogy a kisebbségi
önkormányzatot támogassa az önkormányzat kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.

Tóth Andrásné polgármester: A település hulladékgazdálkodásával kapcsolatban
elmondanám, hogy a kommunális adót magánszemélyekre vetjük ki, és a magánszemélyek
hulladékszállítását végezzük el belőle. Ezt azoknak is megtesszük, akik nem fizetnek
kommunális adót, ilyenek a vállalkozók, boltosok, vendéglősök. Kiszámoltuk, hogy ha ezek a
közületek befizetnék a szemétszállítás díját, akkor az fedezné a szeméttelep karbantartását.
Sokszor  azért  kell  túratni  a  szeméttelepet,  mert  nem  oda  öntik  le  a  vállalkozók  a  szemetet,
ahová kéne. Javaslom, hogy ezt majd valamilyen formában szabályozzuk le.
Punka Sándor képviselő: A vállalkozók ugyan úgy fizessenek, mint a lakosság.
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Józsa Sándor képviselő: Azzal a lakossági díjjal fizessék, amit megállapítottunk a
kommunális adónál, 9.000 Ft/év. Ez adó lesz? Mert lehet, hogy lesz olyan, aki majd nem akar
fizetni.
Tóth Andrásné polgármester: Ez nem adó, ha nem fizeti be, akkor szabálysértést követ el.
Ficzere Gábor képviselő: Tételezzük fel, hogy mindenki be fogja fizetni, mást nem nagyon
tehetünk.
Tóth Andrásné polgármester: Javasolja megkeresni a vállalkozókat, hogy évente 5.000 Ft-
al járuljanak hozzá a költségekhez.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 5/2007. (II. 13.) határozata
Vállalkozók szeméttelep túratásához való hozzájárulása

Egercsehi Önkormányzat felkéri a helybeli vállalkozókat, hogy a szeméttelep
túratásához évi 5.000 Ft-al járuljanak hozzá.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozókat ez ügyben
keresse meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Surányi László képviselő: A sportöltöző megvalósítására mikor lehet pályázni?
Tóth Andrásné polgármester: Minden évben van rá kiírva pályázat, ezeket figyelni kell. A
tervek kész vannak, már csak a megfelelő pályázat hiányzik hozzá. Biztosítani kell az önerőt
is, az Uniós pályázatok ezt is támogatják. A mozgókönyvtári szolgáltatásba való belépésről
nem döntöttünk még.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Bródy Sándor Megyei Könyvtár
szolgáltatásához csatlakozzunk és ezzel normatívát tudjunk leigényelni kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Szavazni kell arról, hogy a könyvtárat megszüntetjük és szavazni
kell arról, hogy a Bélapátfalva Kistérségi Társulás társulási megállapodását módosítjuk,
kiegészítjük a mozgókönyvtárral. Előbb a társulási megállapodásról szavazzunk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 6/2007. (II. 13.) határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása
módosítása (mozgókönyvtár)

Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás társulási megállapodása módosítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Szavazzunk a könyvtár megszüntetésről és a mozgókönyvtári
szolgáltatás megrendeléséről.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 7/2007. (II. 13.) határozata
Könyvtári szolgáltatás megrendelése

Egercsehi Önkormányzat kijelenti, hogy a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 64. § (1) bekezdése értelmében, a kötelező
települési könyvtári ellátási feladatát 2007. január 1-jétől a következők
szerint látja el.
1. A településen nyilvános könyvtárat intézményként nem tart fenn.
2. A települési könyvtári ellátást a Tv. 64. § (2) bekezdése értelmében
nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja.
3. A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárral szerződést köt.
Indokolás:
1. A települési önkormányzatnak nincs módja arra, hogy eleget tegyen a Tv.
54. § (1) bekezdésében meghatározott, nyilvános könyvtárak fenntartására
vonatkozó alapkövetelményeknek.
2. A helyi könyvtár nem tudja ellátni a Tv. 55. § (1) bekezdésében
meghatározott alapfeladatokat.
3. A könyvállomány korszerűsítésére nincs megfelelő anyagi forrás.
4. Nincs lehetőség szakképzett könyvtáros alkalmazására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A miskolci ÁNTSZ-től kaptunk egy levelet, amelyben a
fogászati röntgen berendezés elhelyezésével és működésével kapcsolatban tették azt a
javaslatot, hogy az önkormányzat a legjobban akkor jár, ha leselejtezzük a gépet és annak, aki
ezzel foglalkozik értékesítjük alkatrészként. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással
szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 8/2007. (II. 13.) határozata
Fogászati röntgen gép selejtezése

Egercsehi Önkormányzat egyetért a fogászati röntgen gép selejtezésével és
alkatrészként történő értékesítésével.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Ficzere Gábor képviselő: A faluban rengeteg olyan hely van, ahonnan a szemetet el kell
szállítani. Sulyok Zsolt traktorjával ez megoldható lenne. Ha az önkormányzat érdekében ezt
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megcsinálja, akkor nyugodtan csinálja meg munkaidőben, ha a munkája megengedi. A
következő képviselő-testületi ülésre javaslom, hogy ezt fontoljuk meg, ne szalasszuk el ezt a
lehetőséget. Itt van helyben, még a szeméttelep túratásába is be tud segíteni a géppel.
Surányi László képviselő: Azt mondtuk, hogy ennek a dolognak a jogi hátterét kell
megvizsgálni.
Tóth Andrásné polgármester: A traktor üzembetartásával lehetnek problémák, mert Sulyok
Zsolt a gépet hétvégén és munkaidőn kívül is használni szeretné. Itt merül fel az a gond, ha
valami történik a géppel, akkor ki vállalja a javítás költségeit. A saját gépét pedig ingyen nem
fogja ideadni, hiszen az neki amortizálódik. Ezt a problémát kell majd valahogy a képviselő-
testületnek megoldani. A költségvetés tárgyalását most zárjuk le és majd a legközelebbi
testületi ülésen folytatjuk. Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést berekeszti.

Kmf.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

Józsa Sándor                                                                          Argyelánné Józsa Györgyi
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)                                        képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


