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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 27-én 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
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 tíz képviselője közül tíz képviselő
megjelent. Az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 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 10 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Józsa Sándor képviselőket.
1. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodása
Tóth Andrásné polgármester: Az első napirendi pont szerint a költségvetés 2. fordulóját
tárgyaljuk most. Az első testületi ülésen több minden felvetődött, többek között az
intézmények bejárása is. Kérem, hogy akinek ehhez van hozzászólása, észrevétele, azt tegye
meg. Gál István képviselőt tájékoztatnám, hogy az étkezési utalvány került elvonásra a
dolgozóktól, kivéve ott, ahol a törvény biztosítja.
Grósz Ilona alpolgármester: A fogorvosi asszisztenciáról beszéltünk, hogy a polgármester
asszony beszélni fog a fogorvossal erről.
Tóth Andrásné polgármester: Ami tavalyi összeg jár neki a szerződés alapján. Én mondtam
neki, hogy az önkormányzat jelenleg olyan helyzetben van, hogy ezt nem tudja biztosítani a
továbbiakban. A rendelő fenntartását így is az önkormányzat végzi, de az asszisztenciát a
háziorvosnál sem mi biztosítjuk. Jelenleg ez a költségvetésbe már nincs betervezve. A
Kácsorék féle telekről is beszéltünk az elmúlt testületi ülésen. Beszéltem Miklós Józseffel,
hogy az alapot kiszedte-e, ő azt mondta, hogy akivel elvégeztette a munkát, az fogja igazolni,
hogy az alap el lett távolítva. Ha az eladás során kiderül, hogy mégsem lett eltávolítva az alap,
akkor az az ő költségét fogja terhelni.
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Kerekes József képviselő: Ez a költségvetés egy becsült költségvetés, tele hiánnyal, tele
jutalommal. A bejárással kapcsolatban azt mondanám, hogy ahhoz nincs jogom, hogy
bíráljam akár melyik képviselő társam, de megemlítem, hogy a képviselő-testület 50%-ban
vett részt a bejáráson. Szerintem azok, akik nem látták ezeket az intézményeket, nem nagyon
tudnak véleményt mondani a költségvetésről. Katasztrofális állapotban van az iskola, a víz
áztatja az iskola falát, bűzlik az egész iskola, az ajtók össze vannak törve, és nincs lehetőség
arra - úgy látom – hogy megcsináltassák. A napközi rész is nagyon rossz állapotban van. Úgy
látom, hogy itt a településen a költségvetésből sehová sem jut pénz. A faluban viszont elég jó
állapotok vannak. Jól néz ki a kultúrház, az orvosi rendelő és az urna fal is. Szerintem, sokkal
komolyabb pénzeket költöttek a falura, mint a bányatelepre – bár nem vagyok szakértő. A
legbosszantóbb, hogy ebből a költségvetésből sem az újtelep, sem a felsőtelep, sem az
alsótelep egyetlen fillért sem kap. Az intézmények fenntartására megy el az egész pénz, a
polgármesteri hivatalra, az iskolára és az óvodára. A bányatelepi kultúrház egy oldalon van
megcsinálva, a másik oldalon beázik. Ilyen állapotok vannak a településen. Azt tapasztaltam,
folyamatosan, hogy nem a közösségi érdekek dominálnak, hanem az egyéni érdekek. A
képviselők egyéni érdekeket, egyéni célokat támogattak, támogatnak. Nagyon sokalltam a
polgármester asszony fizetését, sokallom az erre az évre megállapított jutalmát. Szeretném, ha
a képviselőtársaim is véleményt mondanának.
Dorkó Ottóné képviselő: Én is részt vettem ezen a bejáráson, és úgy gondolom, hogy az
iskolát olyan állapotba kell hozni, hogy a gyerekek méltó körülmények között tanulhassanak.
A szülők el fogják vinni ebből az iskolából a gyerekeket, mert ahogy ez az iskola kinéz, az
förtelem. Olyan büdös van benn, hogy nem lehet megmaradni. Az iskola belső környezete is
nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Az elmúlt négy évben nem nagyon jutott az
iskolára, sőt azelőtt sem, mert itt volt az óvoda építése, amit én állandóan hallgatok, aminek
én nagyon örülök, hogy mennyibe került, mert bár 22 millió Ft-ot pályázaton nyertünk, de én
büszke vagyok rá, hogy egy olyan intézmény van itt, amire nem kell nagyon költeni, és
belülről is európai színvonalú. A falusi orvosi rendelővel kapcsolatban azt szeretném
elmondani, hogy belülről ugyan meg van csinálva, de kívülről förtelem, ahogy kinéz. Én nem
nagyon értek hozzá, de lyukak vannak az eresz alatt, és az épület hátsó része is nagyon
csúnya. A tájháznak nem tudom mi lesz a sorsa, de mindenképpen felújításra szorul, de a
legfontosabb mindenképp az iskola. A bányatelepi orvosi rendelőt a doktor úr nagyon szépen
rendbe hozta, de a váró nagyon csúnyán néz ki.
Gál István képviselő: Én nem voltam a bejáráson, de tisztában vagyok azzal, hogy hogy
néznek ki az épületek Egercsehiben, mert már megnéztem többször is. Az iskola és az
intézmények tényleg rossz állapotban vannak, viszont arra nem találtunk megoldást, hogy
honnan szerezzünk a felújításra pénzt. Mondtam már korábban is, de szerintem mindenki
nagyon jól tudja, hogy amikor a 90-es években megörökölték ezeket az épületeket, már akkor
is rossz állapotban voltak. Soha nem tudtak rá annyi pénzt szerezni, amiből teljesen fel
lehetett volna újítani, mindig csak toldoztuk-foldoztuk. Nem rendelkeztünk annyi pénzzel,
amiből akár az iskolát is fel lehetett volna újítani. Az összes költségvetésünk kevés lenne az
iskola felújítására, de mindenféleképpen megoldást kell rá találni. Talán a pályázat lenne erre
jó megoldás. De az igaz, hogy ha nem tudjuk felújítani, akkor tényleg elveszik az iskola. A
kultúrházról nem is beszélve, a tető fél oldala van csak rendben. Az egészségházat sem mi
tettük rendbe, hanem a doktor úr, azt sem lehet tudni, mibe fog ez nekünk kerülni, mert biztos,
hogy nem ingyen tették rendbe. Egyedül az óvoda az, amire keveset kell költeni. Az
útburkolatok, a csapadékvíz elvezetés szintén megoldásra vár. Ebben a költségvetésben
fejlesztésre nincs lehetőség. Én örülnék neki, ha valaki tippet adna, honnan szerezzünk pénzt
a felújításra. A település vízellátásával van itt egy kis probléma, hogy a településen lévő
közkutak után fizetet vízdíj összege 250 e Ft. Én kiszámoltam, hogy a polgármesteri hivatal, a
műhely, az orvosi rendelő, a művelődési ház, szóval az összes intézményben fizetünk 260 e
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Ft-ot. A közkutakra 250 e Ft borzasztóan sok. Mit csinálnak ott? Folyik ott állandóan a víz?
Ezt meg kellene vizsgálni.
Tóth Andrásné polgármester: Csókosban van egy közkút, aminek fizetjük a vízdíját, illetve
azt is ki kell fizetni, amikor egy évben 2-3-szor megrongálják.
Kerekes József képviselő: Ez az összeg onnan jön össze, hogy valahol el van törve a vezeték,
és folyik a víz. Nem az intézményeknél megy el a víz, hanem a vezetékben.
Gál István képviselő: A települési hulladékkezelésnél a lakosság fizeti a hulladékszállítást a
kommunális adóban. A kiadási oldalon több összeg szerepel, mint a bevételi oldalon. Miért
van ez?
Tóth Andrásné polgármester: A kommunális adónál szerepel, mint bevétel a lakosság által
befizetett összeg. Azért nem szerepel, mert a lakosságtól nem szemétszállítási díjként szedjük
be az összeget, hanem kommunális adóként. A kommunális adóból még a szeméttelep
túratását is fizetni kell. Van, ahol a kommunális adó mellett még szemétszállítási díjat is
fizetnek, ott a szolgáltatóval van szerződve a lakosság. Korábban itt is volt szemétszállítási
díj, csak később lett megszavazva a kommunális adó azért, hogy ne kelljen egyenként a
lakosságtól behajtani.
Dorkó Ottóné képviselő: A könyvtárral kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a
könyvtár minden településen kiemelt helyen van, mert a könyv azt megérdemli. Itt
Egercsehiben ez nincs így, mert a könyvtár is borzasztó állapotban van.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Azt hiszem, hogy a képviselő-testület nagyon korrekten
fogalmazott az általános iskolával kapcsolatban. Való igaz, alá tudom támasztani a
gondolatukat, ill. a véleményüket. Az iskola ilyen állapotban van, így néz ki, és ez nem az
elmúlt 4-5 évben került ilyen állapotba, hanem az elmúlt évtizedben folyamatosan romlott az
állapota. Azt szeretném elmondani, hogy a pályázati lehetőségek ki voltak írva, mi azokat
megpályáztuk, hiszen, ha megnézzük a pályázati forrásból lett megcsinálva az iskola
tetőszerkezete, a napközi lapos teteje és a tornaterem. Ezek nem kevés pénzek voltak, ezeket
mind az intézményre költöttük. Kizárólag pályázati pénzből tudjuk a taneszközöket pótolni.
Sajnos nem volt arra saját forrásból pénz, hogy ezt pótolni tudjuk. Tehát, akármilyen pályázat
volt kiírva, mi mindig próbálkoztunk. Ha nem írnak ki akkora pályázatot, amibe be tudnánk
pályázni, akkor nem tudunk mit tenni. Ill. olyan feltételeket szabnak, aminek mi nem tudunk
megfelelni, azzal sem tudunk mit kezdeni. Ebben a költségvetési évben is lesz kiírva
felújításra pályázat. Idén 5-6 ezer db iskolát szeretnének felújítani, ez tanévnyitó értekezleten
is elhangzott. De az is elhangzott, hogy az ország nem olyan gazdag, és nincs olyan
teljesítőképessége, hogy minden iskolát fel tudjanak újítani. Csak és kizárólag a kiemelt
iskolákat fogják felújítani, és mivel mi mikrotérségi központként székhelyintézményként
szerepelünk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy nyerjünk a pályázaton, mintha önállóak
lennénk, vagy valahol tagintézményként szerepelnénk. Az is tény, hogy ezen fogunk dolgozni
a következőkben. Tényleg a teljes rekonstrukcióban kell gondolkodnunk, mert óriási gondok
vannak. Ha végignézték az 1-es számú mellékletet, a bevételi oldalt, akkor egyértelműen
látszik, hogy sajnos a normatív támogatás folyamatosan csökken. Nemcsak a mi iskolánkban
van ez így, hanem az egész országban. Azt is lehet látni, hogy az átvett pénzeszközök között
szerepel, hogy ha a bélapátfalvai kistérségi társulásból nem kapnánk ezt a pénzt, akkor
nagyon nagy bajban lennénk. Sok oka van annak, és sok összetevős az a dolog, amikor
távlatokban próbálunk meg gondolkodni, azon dolgozni, hogy az iskola megmaradjon. Az is
igaz, amit Dorkó Ottóné képviselő említett, hogy lehet dolgozni, szakmai munkát
kimagaslóan végezni az intézményben, de lassan már a feltételek és a körülmények riasztóak
lesznek a szülők és a gyerekek számára, hogy ha nem egy esztétikus környezetbe hozzák be a
gyerekeket.
Dorkó Ottóné képviselő: Igaz, hogy lehet majd pályázni, de nem biztos, hogy be lehet
kerülni a pályázók közé. Nekem az a véleményem, hogy nézzük meg alaposan a
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költségvetést, és mindent az iskolára hasznosítsunk. Megnézzük, hogy honnan lehet leépíteni,
és mindent az iskola rendbetételére kell fordítani, mert olyan állapotok vannak, hogy a XVIII.
sz. végén sem volt ilyen. Borzasztóak az állapotok.
Kerekes József képviselő: Az a véleményem, hogy én, aki kívülállóként, nagyon messziről
nézem az iskolát, de az a konkrét valóság, az az igazság, hogy a szülők is elviszik innen a
gyerekeket. Sőt, már ott tartunk, hogy az óvodából is viszik a gyerekeket. Csak olyan
gyerekek maradnak, akik már éhesen mennek az iskolába, és kiesnek az iskolapadból. A
mikrotérségi támogatásról négy hónap alatt csak azt hallottam, itt a képviselő-testületi ülésen,
hogy a környező települések, akik ide hordják a gyerekeiket nem fizetnek, tartoznak
folyamatosan. Az egész országban körbetartozás van, de nyugodtan tartozhatnak, mert be sem
tudjuk rajtuk hajtani. Ez a gond a mikrotérségben is. Az iskola nem kapja meg azt a pénzt,
amit meg kellene kapnia. Mi nem vagyunk végrehajtó szerv, hogy beszedjük Bekölcétől,
Egerbocstól, Szúcstól azokat a pénzeket, amikkel tartoznak. Ezt hallottuk folyamatosan a
polgármester asszonytól, hogy nem fizetnek. Akkor csak nekünk kell fizetni? Fenntartani?
Azt, hogy az iskolát felújítjuk, rengeteg pénzbe fog kerülni. Pályázaton nem tudom, hogy mit
lehet nyerni, hogy jövünk ki egyáltalán az elkövetkező években. A napközi otthont is meg
kell csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Nagyon örülök annak, hogy most, már mindenki az iskolát
szeretné felújítani. Dorkó Ottóné képviselő asszony is most már láthatta, hogy milyen
állapotban van az iskola. A szennyvíz a falban folyt, amit már megcsináltattunk, pedig ez már
évtizedek óta így volt. Nem leépítések kellenek, hogy az iskolát meg tudjuk csinálni, hanem
ezt önerőből kell elvégezni, pályázat útján. Pályázni önerőre is lehet. Ha az iskola
normatívájából nem vontak volna el 7 millió forintot, a taneszköz vásárlásból, akkor most
nem tartanánk itt. Amikor a normatíva elvonás megtörtént, az iskola még fenntartotta
önmagát, sőt, nagyon is sokat profitált az önkormányzat belőle. Kiszámoltam, hogy a faluban
a beruházás 7,9 millió Ft volt, és 26,3 millió forint itt Egercsehi bányatelepen. Látható, hogy
háromszor annyi pénz jutott a bányatelepre, csak itt már annyira rossz állapotban vannak az
utak és az intézmények, hogy egyáltalán nem feltűnő, hogy valamit is csináltunk, valamire
pályáztunk, értéket hoztunk létre. Itt nem csak az az érték, hogy felépítünk egy vadonatúj
óvodát. Dicséret érte annak a testületnek, aki ezt megcsinálta, de ennek 2010. szeptember 1-ig
kell a hitelét fizetni. Nem csak akkor volt hitel az önkormányzatnak, hanem még 2 cikluson
keresztül, és emiatt sok mindentől elestünk. Mivel működési célú beruházás volt, így nem
tudtunk az ÖNHIKI-re pályázni, ami arról szól, hogy az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe kerülő önkormányzatok nyújthatják be a pályázatot, a működésükre. Bekölce ebben
részt vesz, és 18-15-13 millió Ft-ot kap évente. Nagyon jó, hogy most ilyen felelősségteljes a
képviselő, de akkor is annak kellett volna lenni, amikor nem csak a saját intézményére, hanem
egy sokkal nagyobb intézményre kellett volna pénzt fordítani és nem szakadt volna ilyen nagy
tétel a nyakunkba. A tetőfelújítással már próbáltuk elkezdeni a felújítást. Ugyanez a helyzet a
kultúrházzal is. A kultúrház a bányatelepen egy felemás dolog, valaki elkezdte, és nem fejezte
be. Az, hogy most nincs betervezve rá önrész, az nem jelenti azt, hogy egy kisebb pályázatban
nem tudjuk megpróbálni a tetőfelújítást. Ha ezt nem csináljuk meg tönkre fog menni az egész
épület. A könyvtár felújítására ott látok lehetőséget, hogy meghívtak minket egy pályázatra,
amely a romatelep felújításáról szól. Ez az újságban is megjelent, 41 millió Ft-ot nyert
Egercsehi és Szúcs. Itt a lakhatáson kívül van olyan lehetőség, hogy 10 hónapig épület
karbantartókat képeznek, tehát humánerőforrásra is van pénz, és őnekik kell biztosítani olyan
helyet, ahol a gyakorlati munkát végzik. Arra gondoltam én, hogy a könyvtár
leköltöztetésénél a közmunkásokkal együtt tudnánk segíteni. Arra még tervet is kell készíteni,
hogy végre normális állapotba kerüljön a Művelődési Ház. Tavaly be volt tervezve a sok
felújítás, és 26 millió Ft-os hiány lett miatta. Nyilván ez a hiány nem valósult meg, mivel a
beruházásokhoz a pályázatok nem minden esetben nyertek. Ez néha öröm is volt, mert az
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önerő nem minden esetben állt rendelkezésre. Az önerő előteremtése lenne a legfontosabb. A
pályázat elkészítését és az önerő biztosítását megszavazni kell, mert másként nem fogadják el
a pályázatot. Van olyan pályázati kiírás is, ahol le kell előre kötni az önerőt, tehát, hozzá sem
tudunk fogni, ha az nem áll a rendelkezésünkre. A mikrotérségi társulással kapcsolatban a
körbetartozás igaz. Nekünk tartozik Bekölce, mi pedig Egerbocsnak tartozunk. Ezeket be
lehetne hajtani a bíróságon, meg is ítélnék a pénzt, mert az önkormányzatok egymáson nem
gazdagodhatnak, viszont a feladat ellátásokhoz az egyre kevesebb pénzből nehezen tudják
kifizetni a számlákat. Mi is gondolkodunk minden hónapban, hogy mikor, mit fizetünk ki, és
mi az, amit ki kell fizetni ahhoz, hogy az intézmény működni tudjon. A jutalmam, ahogy a
költségvetésben be van tervezve, nem az éves jutalmam, nem szoktam minden évben jutalmat
felvenni, ez a 35 éves jubileumi jutalmam. Ezt törvény írja elő. Ezt minden intézményben
dolgozó közalkalmazott és köztisztviselő kapja, amikor a törvény előírja, és lehetővé teszi.
Ezt be kell tervezni a költségvetésbe. Ez egy juttatás, ezt az állam így hozta törvénybe, adni
kell. Én még nem vettem fel egyetlen fillér jutalmat sem, ettől az önkormányzattól, még akkor
sem, amikor, mint köztisztviselő dolgoztam itt, csak azokat, amik megillettek. Én ezért
elvégeztem a munkám, én felelek az egész településért, ha gond van, nem a képviselőket kérik
számon, hanem a polgármestert. Én azt gondolom, hogy sokat tettünk ezért a településért,
tudtunk fejleszteni, beruházni és még a működést is tudjuk finanszírozni. Lehet, hogy nem
dőlnek minden felé a pénzek, de megpróbáltunk reálisan gazdálkodni. A napköziről annyit,
hogy ott személyzeti zuhanyzót, öltözőt alakítottunk ki, mosogatót cseréltünk, megtörtént a
világítás korszerűsítése, és az előkészítőt is rendbe tettük. A bányatelep és a falu között soha
nem tettünk különbséget. A pályázat adta lehetőségeket próbáltuk kihasználni. Most is azt
néztük, hogy milyen kiírások lesznek, mi lesz a pályázati cél, mi az, amibe beleférünk. A
tegnapi napon kellett megküldeni, hogy az önkormányzat a 2007-2008-as évben mit szeretne
megvalósítani. Amit leírtunk, nem biztos, hogy mindent meg tudunk csinálni. Mi azt tudjuk
megvalósítani, amire elő tudjuk teremteni az önerőt. Szeretnénk az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumhoz pályázni, a Vidékfejlesztéshez pályázni, mert pályázatai
kapcsolódnak az iskolaprogramhoz. Tehát megpróbáljuk minimálisra szorítani az önerőt, mert
legutoljára próbáljuk hagyni a hitelt, mert az óvoda is megépült, de visszaütő ereje van, mert
vannak olyan pályázatok, amiktől elesünk miatta. Nincs felhalmozási bevételünk, ez a nagy
probléma.
Surányi László képviselő: El kellene döntenie a testületnek, hogy mit akarunk csinálni, és
milyen sorrendben, és a pályázatokat ez után kell beadni. A 4 éves ciklusban kell
gondolkodni. Addig, amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, mire adjunk be pályázatot?
Tóth Andrásné polgármester: Mi össze tudjuk állítani, hogy mik azok a feladatok, amit el
kell látni.
Surányi László képviselő: Van fejlesztési terv?
Tóth Andrásné polgármester: Fejlesztési terv nincs, feladatok vannak. Megvannak a
feladatok az intézményeknél, az út, a járda felújítása, stb. Már régen be lett adva, hogy mik
azok a célok, amiket az önkormányzat 2007-2013. között meg szeretne valósítani. Ezért
kellett, hogy a régióban a pályázati kiírásokat a benyújtott igényekhez tudják igazítani. A
legfontosabb most az iskola és a rendezési terv elkészítése. Amíg nincs Egercsehinek hatályos
rendezési terve, addig jóformán semmilyen Uniós pályázatban nem tudunk részt venni. Ezt
már 2 éve pályázzuk folyamatosan, de még soha egy fillért sem nyertünk. Ez 4-5 millió Ft
lenne. Ezen kívül fontos még az intézmények tetőszerkezete. De mindenekelőtt legfontosabb
az iskola, mert a működése nagyon sokba kerül. Esztétikailag pedig borzalmas. Ezek mellé az
önkormányzat már nem nagyon tud pályázni, mert ha ezek mellé le kell tenni az önerőt, akkor
ez sok más pályázati lehetőséget kizár.
Dorkó Ottóné képviselő: Valóban, mint képviselő korábban bejártuk az intézményeket, az
iskolát is bejártuk, kivéve az utolsó 4 évet. Ott voltunk az iskolában, mert ideiglenes óvodát is
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ki kellett ott alakítani. Ki merem jelenteni, hogy ilyen körülmények nem voltak, mint most,
ami 4 év alatt kialakult. Az állaga ennek az iskolának 4 év alatt egyszerre romlott. Az óvoda is
ilyen állapotba fog kerülni, 3-4 év múlva, ha nem lesz pénz a fejlesztésre.
Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom, és merem állítani, hogy a 4 év alatt az
iskola állapota csak javult. Ezt a pedagógusok is tudják igazolni. Ekkora felújítást, mint ami 4
év alatt volt, hogy teljesen kifestették az iskolát évekkel ezelőtt nem volt. A pedagógusok is
segítettek a nyári szünetben. A pincében annyi szemét volt, hogy nem lehetett bemenni. Én
nem tudom, hogy mennyit romlott 4 év alatt, szerintem semmit. Sőt, le lett cserélve az egész
tető, meg lett szüntetve a csőtörés, stb. Az alsó folyosó fele a vizesblokktól végig volt ázva, ki
lett cserélve. Ez nem az elmúlt 4 év alatt került ilyen állapotba, hanem a megelőző évek alatti
oda nem figyelés és nem szakszerű karbantartás okozta az állapot romlást. Az elmúlt 4 évben
nem kellett az iskolára annyi fenntartási költséget fizetni, mint a megelőző években. Én a
2002-es év fenntartási anyagát be fogom mutatni, a számlák alapján kimutatható, hogy mi lett
az iskolára fordítva. Az a probléma, hogyha egy épület már ilyen állapotba kerül, akkor
rengetegbe kerül a felújítása. Az óvoda ajtajánál is már megjelent egy nagy repedés, a
járólapok is kezdenek, már feljönni. Most ezeket is meg kell csinálnunk, pedig az óvodát még
csak 5 éve adták át.
Gál István képviselő: Az óvodára 5 év garancia van.
Tóth Andrásné polgármester: 1 éves garancia volt rá, 12 hónapos. Az óvoda vállalkozói
szerződésében van benne az 1 év, a jótállás pedig erre nem jó, ezekre nem felel meg.
Ficzere Gábor képviselő: Amikor a pályázatot elfogadtuk, 10 éves időtartamról beszéltünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Egy bizonyos időnek el kell telnie, míg a problémák megjelennek.
Gál István képviselő: Évek óta beszélünk arról, hogy borzasztóan magas a gázszámla a
Művelődési Házban, most 2 millió forintnál tartunk. Ha összehasonlítom az óvodával és az
iskolával, ahol minden nap ott vannak, ez nagyon sok. Ugyanez a helyzet a villamos
energiával is. Feleslegesen fizetünk ki ennyi pénzt.
Kerekes József képviselő: Ha kikapcsolják el kezd vizesedni, salétromosodni.
Tóth Andrásné polgármester: A könyvtárba és a lakásba muszáj fűteni. Évtizedek óta
probléma ez.
Grósz Ilona alpolgármester: Minden radiátorra tetettünk hőfokszabályozót, amivel lehet
szabályozni a fűtést.
Tóth Andrásné polgármester: Az átálláshoz rengeteg pénz kel. A hőfokszabályozót áttettük
más helyre. A fűtő minden nap nézi, hogy nem lett-e elállítva. Ez egy tervezet, lehet, hogy
nem lesz ennyi.
Gál István képviselő: Szerintem 5-600 ezer Ft-ból meg lehetne csináltatni, hogy ne legyen
ennyi probléma.
Grósz Ilona alpolgármester: A rendelőben is meg kell csinálni, mert az egyik helyiségben
meleg van, a másikban pedig hideg. Az iskola felújítással kapcsolatban pályázat még nincs
kiírva?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nincs, én is nézem folyamatosan. Én sajnos még nem
voltam a könyvtárban, nem tudom milyen körülmények vannak. Nálunk a szolgálati lakás és a
fejlesztő szoba felszabadult, az teljes egészében ott van. Az külön bejáratú, az iskolának nem
kell nyitva lennie. A könyvtáros egyébként is egy megosztott munkát lát el, és talán meg lehet
abban egyezni, hogy az erőforrásokat ne két irányba osszák el, hanem egy helyre
koncentráljuk. A könyvtárat fel kellene hozni az iskolába mert ott rendben van minden, ki lett
festve, székek is vannak. Nem tudom, hogy a Művelődési Házban a könyvtár mekkora helyen
van, hogy ott elférne-e.
Tóth Andrásné polgármester: A Művelődési Házban több ezer kötet könyv van, nem biztos,
hogy elfér az iskolában.
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Grósz Ilona alpolgármester: Ha felköltözik a könyvtár az iskolába, nem biztos, hogy lehet
pályázni a felújításra.
Gál István képviselő: Akkor az a helyiség most üresen áll, nincs kihasználva?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: De ki van használva. 1 szobában van a könyvtár, a másik
szobában pedig a fejlesztő pedagógus fejlesztett, de most már annyira lecsökkent a fejlesztő
órák száma, és kisebb helyiségeink is felszabadultak, így azokat nyugodtan meg lehet ott is
oldani. A szolgálati lakásban most csak a könyvtár van.
Tóth Andrásné polgármester: A Művelődési Házban, a könyvtárban működik a lakossági
Internet szolgáltatás, azt is át kellene akkor telepíteni.
Gál István képviselő: A Művelődési Ház emeletéről akkor is el kell hozni a könyvtárat, mert
akkora súlyú, hogy a födém nem bírja el. Pár évvel ezelőtt már azt hittük, hogy le fog
szakadni.
Dorkó Ottóné képviselő: A könyvtárba felvezető lépcső is nagyon rossz állapotban van.
Tóth Andrásné polgármester: Ezért lett az javasolva, hogy a könyvtárat le kell hozni a
földszintre, a presszó helyére.
Dorkó Ottóné képviselő: Az is nagyon rossz állapotban van.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, minden rossz állapotban van, amíg rendbe nem tesszük.
Beszéltünk róla, hogy a Bródy Sándor Könyvtárral létre jön az együttműködés, akkor 700
ezer Ft-ot csak a felújításra tudunk költeni, mert ennyi marad meg az önkormányzatnak. Ez az
összeg minden évben megvan, ebből nyugodtan meg lehet oldani a felújítást.
Surányi László képviselő: A Művelődési Házban egyedül a nagy teremmel nincs probléma.
A többi borzasztóan néz ki, abba felesleges százezreket beleölni. A faluban ehhez képest
gyönyörű a kultúrház. Abba is bele lett téve rengeteg pénz és ott áll kihasználatlanul.
Tóth Andrásné polgármester: Csak a tető lett lecserélve.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt lehet tudni, hogy a Művelődési Ház
tetőszerkezetének a felújítása mennyibe kerülne?
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem felújítani kellene, hanem lecserélni úgy, mint az
általános iskoláról. A cserepeket és a lécezést kell kicserélni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az már lett egyszer csinálva.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de csak az eleje készült el. Többféle cserép van rajta, és
azok nem illeszkednek, és az azért ázik be.
Gál István képviselő: Ezekhez a nagy tervekhez valószínű pénz nemigen lesz, azt viszont
meg lehet csinálni, hogy ne ázzon be. Az iskolatetőről leszedett cserepek között biztos lett
volna pár darab, amivel ki lehetett volna pótolni. Arra nincs lehetőség, hogy az egész tetőt
lecseréljük.
Tóth Andrásné polgármester: A karbantartók állandó jelleggel figyelik a tetőt, viszik a
cserepeket, cserélik. Az a probléma, hogy már mállik szét a tető, a legkisebb szél is
megbolygatja a tetőt.
Grósz Ilona alpolgármester: A beázás megszüntetéséhez hány cserépre lenne szükség?
Tóth Andrásné polgármester: A Művelődési Ház tetején már annyi féle cserép van, hogy fel
sem lehet sorolni. Ezek nem illeszkednek egymáshoz. Egyforma cserepeket nem tudunk
szerezni. Amikor szóltak, hogy ömlik a víz, azonnal mentek és csinálták a tetőt.
Kerekes József képviselő: A padlásrész életveszélyes, ahogy kinéz. Én ott voltam amikor
csinálták, oda, ha felmegy valaki, azt hiszi, hogy életveszélyben van. Lerohadt deszkák,
gerendák vannak ott. Az elmúlt 16 évben nem tudom hányfajta cserepet tettek fel oda, de
semmit sem ér. Feleslegesen költött rá a Polgármesteri Hivatal, ha megint ráköltünk 1-2 millió
Ft-ot, az semmit nem ér.
Tóth Andrásné polgármester: Most szerencsénk volt az idei téllel, mert nem volt hó, így
nem ázott annyira.
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Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat hiába költ rá annyi pénzt, attól nem lesz jobb
semmi.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha nincs pénz a teljes felújításra, akkor az állapot megóvásról
kell gondoskodni.
Surányi László képviselő: Az is pénzbe kerül.
Grósz Ilona alpolgármester: Az igaz, de pl. a tetőfelújításra az iskolánál és a kultúrháznál is
tudott az önkormányzat pályázni. A pályázati pénzhez, pedig csak az önrészt kell biztosítani,
amit még mindig ki tudtunk gazdálkodni. Apró dolgokból lehet haladni.
Dorkó Ottóné képviselő: Vagy nyerünk a pályázaton, vagy nem.
Gál István képviselő: Az a baj, hogy tudjuk, hogy mit kellene csinálni, csak nincs rá
lehetőség.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt javasolom, hogy a Művelődési Házat 1 évre be
kellene zárni, az ünnepségeket más helyre áttenni, és a költségvetést átalakítani, hogy jusson a
felújításra.
Surányi László képviselő: Máshol is van probléma, sorba kell szedni a feladatokat. El kell
döntenünk, hogy hol akarjuk kezdeni.
Gál István képviselő: Az önkormányzat igazgatási tevékenységénél a kihelyezett
lámpatestek után fizetett belső világítás korszerűsítéséhez fizetünk 932 ezer Ft-ot, ez az
amikor csinálták itt a világítást a hivatalban?
Tóth Andrásné polgármester: Ezt minden intézményre fizetjük, az önkormányzatnak
számlázzák. Az iskola, az orvosi rendelő, a hivatal van benne. A lámpatestek teljesítménye
után felszabaduló pénzből kell havonta fizetni. Igen, a közvilágításnál is van.
Ficzere Gábor képviselő: Én ezt már eredménynek látom, hogy amikor már úgy látunk
valamit, hogy rossz, azt rendbe kell tenni. Lehet, hogy nagyon rossz a kultúrház, de csak volt
falugyűlés, karácsonyi ünnepség, stb. Ugyanez a helyzet a faluban is, de akkor is használjuk.
Kétféle ember van, van aki ebbe beletörődik, van aki nem. Én már 9 éve ülök itt, először én is
nagyon lelkes voltam, hogy majd ezt is megcsináljuk, meg azt is megcsináljuk. Aztán rá
kellett jönnöm, hogy sajnos az állagmegóváson kívül semmilyen más lehetőségünk nincsen.
Azt, hogy hova invesztálunk először, azt ki lehet sakkozni, lehet vitatkozni, hogy melyik
intézmény fontosabb. Természetesen a nagyobb intézmények a legfontosabbak, csak azokat
sokkal nagyobb energia ráfordítással, pénz ráfordítással lehet megoldani. Az igazgató asszony
említette, hogy a tanárok is segítettek. Én sokszor elmondom, hogy várjuk a szerencsénket,
csak beszélünk a dolgokról. Nekünk is dolgoznunk kell a pénzünkért. Mutassunk példát,
állampolgárként mi magunk is meg tudunk csinálni sok mindent. Én már részt vettem sok
dologban, sok felújításban. Az nem lehet, hogy egy tetőt nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne
ázzon be. Eljön az idő, amikor társadalmi munkába az embereket be kell fogni. Akiknek
iskolás gyermeke van, tudja jól, hogy milyen felelősséget kell vállalni, fogjunk össze,
csináljuk meg. Nem biztos, hogy nyerünk a pályázaton, hogy az iskola rekonstrukciója meg
fog történni. Én is voltam a bejáráson, pár dolgot már én is csináltam, azt mondom, ha egy
kicsit összeegyeztetnénk az időnket, akkor megoldható lenne. Én napokat tudnék rá áldozni,
mert nekem is oda járnak a gyermekeim, nem olyan katasztrofális a helyzet ott, sok mindent
magunk is meg tudnánk csinálni. A hivatal akadálymentesítésekor is mi csináltuk a
vizesblokkot, két hét alatt meg volt az egész és félnapokat dolgoztunk rajta. Erre nyugodtan
lehet áldozni az önkormányzati képviselőknek a tiszteletdíjukból. Meg lehet venni az anyagot
a felajánlott pénzből, ne várjunk senkire. A kultúrház tetőre is csak azt tudom mondani, hogy
ott is tudunk segíteni, a munkásruhát mi is fel tudjuk venni. Ne úgy beszéljünk róla, hogy
„mert a kultúrház tető is beázik” hanem, mindenkinek van ötlete, mindenkinek van ereje,
össze kell jönni, példát kell mutatni, szombaton, vagy vasárnap menjünk, nézzük meg, mit
lehetne tenni. Az emberek ezt látják, tehát ők is jobban összefognak. Én azt látom, hogy csak
várunk, hogy majd ez lesz, meg az lesz, tudom, hogy sokan azt mondták, hogy ezt vagy azt

42
nem kellett volna megcsinálni. Ha arra vártunk volna, hogy az orvosi rendelőt megcsinálják,
akkor már össze is dőlt volna. Mi most itt állandóan mellé beszélünk. Abban igazunk van,
hogy nincs rá pénz, viszont a jóakarat, a jó szándék sok mindenen segíthet, az iskolán is, a
kultúrház tetőn is. Én bármikor tudnék ezeken dolgozni, csak azt kérném, hogy mutassunk
már példát.
Kerekes József képviselő: Társadalmi munkában építettük az általános iskolának a felét.
Éjszakás műszakból mentem az iskolát építeni hónapokon keresztül. Most ismét oda jutottam
idősen, hogy nekem kellene társadalmi munkában karbantartani az iskolát. Hol a pénz? Az
orvosi lakás építése is társadalmi munkában valósult meg. Most a szemem előtt megy tönkre.
A temetőhöz kivezető út is társadalmi munkából valósult meg. Jégpályát is csináltunk, hogy a
gyerekek korcsolyázni tudjanak. Megcsináltuk. Most megint fogjunk hozzá ezekhez az
épületekhez. Tegyük bele azt a kis pénzt, amit kapunk. Ficzere Gábor képviselő úr mondta az
elmúlt testületi ülésen, hogy a pénzünket nem fogjuk ilyen dolgokba adni.
Ficzere Gábor képviselő: Én azt mondtam, hogy a tiszteletdíjamról nem fogok lemondani,
de azt nem mondtam, hogy jótékony célokra nem fogom felajánlani. Szeretném azt
visszahallani, ahogy én elmondtam a beszédemet. Ha Kerekes József képviselő úr hónapokon
keresztül társadalmi munkában építette a település intézményeit, akkor én nagyon büszke
vagyok rá. Remélem ő is büszke magára ezért. Akkor mégis csak jó az, hiszen sok minden
épült, szépült akkor, amikor társadalmi munkáztak. Tehát van valami értelme. Én egyetlen
egyszer sem mondtam, hogy a nyugdíjas képviselőknek kell a kultúrház tetőt megcsinálni. Én
azt mondtam, hogy az iskolában a vízszerelést meg tudnánk csinálni, mert az nem lenne olyan
nagy munka. Azt mondtam, hogy ha egyszer lenne szükség, hozzájárulnék a tiszteletdíjamból,
adjuk oda. Most a testületben egymást nyúzzuk, egy kanál vízben meg tudnánk egymást
fojtani, arról beszélünk, hogy mit hogyan kellene bezárni, pedig mindent meg lehetne
csinálni. A kultúrház tető nem ázna be, az iskolai WC nem dugulna el. Két év múlva már azt
mondanánk, hogy nem kell semmit bezárni, eladni. Csak egy kicsit másképp kell a dolgokhoz
állni. Kinek a tehetsége, az életkora, a munkabírása, szorgalma szerint. Dolgozzunk meg azért
a pénzért, amit kapunk.
Surányi László képviselő: Egy szemétdombra én nem vagyok hajlandó egyetlen forintot sem
invesztálni. Az iskolába is minek fektetünk bele. Az iskolára az idén kiírják a pályázatot.
Várjunk már egy kicsit, és utána amint tudjuk, hogy itt van a pénz, csináljuk meg. Ne más
mondja meg, hogy én mit csináljak, hogy csináljam. Majd ha én is úgy látom, szívesen
segítek.
Ficzere Gábor képviselő: Két rossz közül még mindig az egyik jobb szerintem.
Képviselőként majd azt mondjuk az embereknek a falugyűlésen, majd 1-2 év múlva, hogy
bezártuk az iskolát, a kultúrház beázott, úgyhogy azt is, a faluban mind a három intézményt
megszüntettük. Ez jobb? Vagy az, hogy befektetünk egy kis pénzt, és felújítjuk. Tegye már fel
mindenki a kérdést, hogy 2 rossz közül melyiket válasszuk. Megszüntetni, eldózerolni, vagy
egy kis pénz ráfordítással állagmegóvással szépen működőképessé tenni. Így nem mondhatja
senki, hogy működésképtelenek az intézmények. Egyik sem az. Az iskolában van tanítás, a
kultúrházban rendezvények stb. Az mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy hogyan
invesztál bele a felújításba. Képviselőként.
Kerekes József képviselő: Lehetőség lenne a település érdekében dolgozni. Annyi munka
van, hogy el sem lehet végezni. A társadalmi munkában épített orvosi lakás is ott megy
tönkre. Adjuk ki, mert üresen ott megy tönkre, éveken keresztül nem lakták már. Ezért
dolgoztam éveken keresztül. Akkor adjuk oda olyannak, aki tisztességes árat fizet érte.
Dorkó Ottóné képviselő: Tavaly én már jó párszor szóltam az orvosi lakás miatt. A
fogorvosnő, aki benne lakik, arra nem képes, hogy kiszellőztessen, vagy a környezetét rendbe
tegye, pedig lehetősége lenne. Ott fog tönkremenni a lakás, nem törődik vele senki.

43
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskolával kapcsolatban szeretném mondani, a pályázatot
még nem írták ki. Amit meg kell csinálni, azt muszáj megcsinálni. Valamilyen megoldást kell
rá találni. Amíg a pályázatból lesz valami, az több hónapba is bele fog kerülni.
Kerekes József képviselő: Az iskola fertőzés veszélyes. Ott mindenki fertőzést szerezhet, a
pedagógus is, meg a gyerekek is.
Punka Sándor képviselő: Az iskolát mindenféleképpen meg kell csinálni. Az állagmegóvást
mérlegelni kell, mert a pályázat majd lesz. Az épületek pedig romhalmazok.
Dorkó Ottóné képviselő: A faluban is meg lett csinálva az orvosi rendelő, de mellette az
orvosi lakás hogy néz ki, borzalmas állapotban van.
Ficzere Gábor képviselő: Ott az orvosi rendelő felújítása volt a cél.
Surányi László képviselő: Arra is rá lett költve több millió forint.
Tóth Andrásné polgármester: Nem lett ráköltve több millió forint.
Surányi László képviselő: Én építész vagyok, tudom, hogy mi kell a külső vakoláshoz. A
polgármester asszony nem is volt ott.
Tóth Andrásné polgármester: Én többet voltam ott, mint Surányi László képviselő úr.
Végig ott voltam, bejártam ellenőrizni a munkát az egész felújítás alatt.
Surányi László képviselő: A kerítése is borzasztó állapotban van. Én otthon csak egy kis
kerítést csináltam és 500.000 Ft volt. Az a kerítés ott legalább 40 m, arra több millió Ft kell.
Tóth Andrásné polgármester: A kerítés még nincs megcsinálva, egyszerre azt hiszem nem
is lehet mindent. Az épület felújítására 500.000 forintot nyertünk, 642.000 Ft-ba került az
önkormányzatnak.
Surányi László képviselő: A munkaerőt is számolni kell. 6 ember dolgozott ott.
Ficzere Gábor képviselő: Az én munkámat nem kell számolni, mert én a munkahelyemen
voltam. Jó, ha valaki az önkormányzat érdekében dolgozik, akár temetőgondnok, akár
takarító. Egercsehi érdekében dolgoztam.
Surányi László képviselő: Ficzere Gábor képviselő úr az önkormányzatnál van
alkalmazásban, neki a temetőgondnokság a fő feladata.
Ficzere Gábor képviselő: A temetőgondnokság soha nem volt 8 órás munkakör. Azt akkor
kell csinálni, amikor temetés van, akár hétvégén is. Én önként vállaltam, hogy azokat a
dolgokat megcsinálom. 3 emberrel csináltam ott az egész épületet. Én, és még 2 fő.
Surányi László képviselő: Az újtelepet én szeretném majd a kezembe venni, irányítani a
munkákat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A mi ciklusunk 4 évre szól. Szerintem minden évre be
kellene osztani azokat a feladatokat, amiket el kell végezni, és akkor csak azokra
összpontosítani. Akkor is kell majd állagmegóvást végezni, de a fő munkát az épp soron lévő
épületen végeznénk. Hátha úgy haladna előre a település. Egyetértek Ficzere Gábor képviselő
úrral, hogy a társadalmi munka jó dolog, össze lehet fogni, embereket összetoborozni. A
járdához pl. Én senkinek a munkahelyét nem szeretném elvenni. Amikor átnéztük a
költségvetést, akkor próbáltam ésszerűen gondolkozni. Azon vagyok, hogy haladjunk.
Kerekes József képviselő: Tisztelt polgármester asszony 7,3 millió Ft-ot költöttek el a falura.
Jól néz ki a kultúrház, a temető környéke. Az orvosi rendelőben végzett felújítás is jól megvan
csinálva. Amit itt a bányatelepen csináltak, az már egyáltalán nem néz ki sehogy. Az újtelepen
minden fordulóban ki lehet képezni virágos kertet. Az újtelepen 7 képviselő van, a faluban
Ficzere Gábor képviselő egyedül többet elért. Ha mi itt 7-en rendbe tudnánk tenni az újtelepi
részt, akkor elérjük a falu színvonalát. Mi csak tanulhatunk Ficzere Gábor képviselő úrtól, itt
is lehet dolgozni, abból a kis pénzből, ami rendelkezésre áll. Az a baj, hogy a polgármesteri
hivatalban a fizetések nagyon magasak. Ezeket a törvény írja elő. Azt sem lehet tudni, hogy
hányan dolgoznak itt. Ezen a kis településen óriási pénzek vannak. Az egri polgármesternek
kb. annyi fizetése van, mint itt a polgármesternek. Ilyen szűkös helyzetben amilyenben mi
vagyunk, mégis van pénz a fizetésre.
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Tóth Andrásné polgármester: A kötelező jubileumi jutalmak mindenkinek ki lettek fizetve.
Nem csak nekem van jubileumi jutalmam. A költségvetésben nem kell név szerint említeni az
embereket. Az iskolában és az óvodában is be van mindenkinek az a járandóság tervezve, ami
jár nekik. Egercsehi önkormányzat tavaly 1 ember bérét kivette akkor, hogy a költségvetési
hiány csökkenjen, és a munkát el kellett végezni. A hivatalból szabadságon nemigen volt
senki, pedig a részére biztosított szabadságot mindenkinek joga van kivenni. Meg kell lennie
annak a létszámnak, amivel dolgozni tudunk, és dolgozni kell, és elvárható, hogy az
ellenőrzés alatt ne legyen olyan, nem végeztek el valamilyen munkát. Egy dolgozó el ment
nyugdíjba, nem lett felvéve a helyére senki. Idén már be kell tölteni az állást, mert sok olyan
plusz feladatot kaptunk, amit nem lehet másképp megoldani. Van olyan köztisztviselő, aki
minden rendezvényen részt vesz, viszont van olyan képviselő, aki egyen sem. A köztisztviselő
csinálhatja, de nem kötelezhető. Ficzere Gábor képviselő úrnak az elmúlt ciklusban mondtam,
hogy szeretném, ha ő a falunak egy gondnoka lenne, mert azt a feladatot szerintem nagyon jól
eltudja látni, hogy tisztább legyen, épüljön, szépüljön az a településrész. A képviselő-testület
is azt mondta, hogy csinálja ezeket a feladatokat. A hivatalban dolgozók a feladatukat úgy
látják el, ahogy azt elvárja a Közigazgatási Hivatal, az Állami Számvevőszék, vagy a belső
ellenőrzés Bélapátfalváról. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat végrehajtó szervezete,
nem a vagyonával gazdálkodó szervezete. Az önkormányzat, ha valamit csinál, akkor a
vagyonnyilvántartást kell szem előtt tartania. A régi épületekbe is kell pénzt fektetni. Az nem
megoldás, hogy eladjuk ezeket az épületeket. Az eladásból származó pénzt valahová be lehet
fektetni, de abból még nem lehet egyetlen problémát sem megoldani. Abban is gondolkodni
kell, hogy ideiglenesen csinálunk valamit, vagy hosszú távra. Bízom abban, hogy egyszer lesz
rá pénz, és sok mindent meg tudunk oldani. A pályázatokat amikor kiírják, akkor tudjuk
eldönteni, hogy mit szeretnénk éppen megoldani. Nem véletlen az, hogy 7 pályázatot
csináltunk heteken keresztül, és éjszaka, amiből 2 nyert. De be kellett adni mind. Mert már
régiós pályázatok lesznek. A pályázatok kiírásánál és a beadási határidő között nagyon kevés
a határidő. Az általános iskolánál és a sportöltözőnél már ezért készítettük el a terveket. Most
készítik az orvosi rendelő akadály mentesítésének terveit. A pályázatoknál a tervkészítést is
támogatják. Úgy gondolom, hogy az előző képviselő-testülettel rendesen végeztük el a
dolgokat, és a mostani testülettel is az a cél, hogy az állagmegóvást elvégezzük, tudunk
működni és beruházni. Itt mindenkinek egy irányba kell mennie.
Dorkó Ottóné képviselő: Igaz az a mondás, hogy aki közel van a tűzhöz, az melegszik.
Kérném Ficzere Gábor képviselő urat, hogy gondolja végig, milyen volt Szabó István
polgármesteri ciklusa, és milyen Tóth Andrásné polgármesteri ciklusa. A rendezvényre pedig,
ha elment az ember, ott feladatot nem kapott, csak járkált. Én éreztem a diszkriminációt. A
díszpolgári cím avatáson sem kaptunk semmilyen feladatot. Ilyen volt a szervezés. Az
augusztus 20-i ünnepségen a polgármester asszony arra sem méltatott, hogy értesítsen, hogy
mikor lesz az ünnepség. Csak a saját közvetlen környezete tudta.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületi ülésen szoktuk megbeszélni a
rendezvényeket. Soha nem kellett még külön egyetlen képviselőt sem értesíteni arról, hogy az
önkormányzat saját rendezvényén megjelenjen.
Dorkó Ottóné képviselő: A bányatelepen egyetlen közhasznú sem volt, mind a faluban
dolgozott. Sulyok Zsolt még éjszaka is bement a faluba.
Grósz Ilona alpolgármester: Én nagyon sajnálom, hogy ilyen személyi kérdések alakultak
ki. Mi most a költségvetés miatt vagyunk itt. Nekünk az a feladatunk, hogy mit honnan lehet
lefaragni, mit, hogyan lehetne megcsinálni.
Gál István képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy az
étkezési hozzájárulásokat bizonyos helyen megszüntették, bizonyos helyen pedig nem.
Tudom, hogy van olyan, ahol csak adható, és van olyan, hogy kötelező adni. De miért van az,
hogy megszüntettük az egyik helyen, a másik helyen pedig adjuk.
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Tóth Andrásné polgármester: A köztisztviselői törvény írja elő, hogy adni kell. A
közalkalmazottaknak és a munka törvénykönyve alá tartozóknak pedig csak adható. A
költségvetésben már csak a törvény által kötelező dolgokat hagytuk benne.
Surányi László képviselő: A temetőt megnéztük, kiszámoltuk, hogy oda mennyi sóder,
csempe kell. Most 400.000 Ft van betervezve. Én kiszámoltam, arra a felújításra elég 200.000
Ft.
Tóth Andrásné polgármester: Abban már benne van az út felújítása is?
Surányi László képviselő: Igen abban minden benne van. El kell gondolkodni azon, hogy az
így felszabadult 200.000 Ft-ot hová tesszük. Ha egyetért a képviselő-testület. Még szivattyú
kellene a temetőbe. Akkor még tegyünk vissza 100.000 Ft-ot, és akkor minden megvan a
faluban.
Tóth Andrásné polgármester: A pénz nem fog megmaradni, csak akkor ennyivel csökken az
önkormányzat forráshiánya.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy nézzük át a költségvetést tételesen. Átnéztem, hogy
miből mit lehetne átcsoportosítani.
Ficzere Gábor képviselő: Én javaslom, hogy mivel már megvolt az intézmények bejárása, is,
a költségvetés mindenkinek otthon volt, nyugodtan áttanulmányozhatta, hogy akinek még van
valamilyen javaslata, az azt terjessze be, de ne kezdjük el az egészet átnézni újra.
Grósz Ilona alpolgármester: A fuvardíj is benne van a temető felújításnál abban, amit
Surányi László képviselő úr javasolt?
Surányi László képviselő: Igen, már azt is beleszámoltam.
Punka Sándor képviselő: Én a költségvetés tételes átnézését javasolom, mivel Gál István
képviselő úr az elmúlt testületi ülésen nem volt jelen, így sok mindenről lemaradt, sok
mindent nem tud, amit mi már itt átbeszéltünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Én szakfeladatonként javaslom, hogy nézzük át, akinek egy adott
szakfeladatra van javaslata, akkor szóljon hozzá.
Tóth Andrásné polgármester: A közhasznú, közcélú foglalkoztatással kezdjük a
költségvetés tárgyalását. Az államtól kaptunk egy pénzösszeg keretet, amit mi létszámra
visszaosztottunk, ez azt jelenti, hogyha egész évben foglalkoztatnánk embereket, akkor ebből
7 embert tudnánk foglalkoztatni. Lesz olyan is, hogy kevesebb munka lesz, akkor nyilván
kevesebb ember lesz foglalkoztatva, és lesz olyan, amikor majd többet tudunk alkalmazni. Ez
egy évben két közcélú munkás foglalkoztatását teszi lehetővé. A közcélúak
foglalkoztatásához a Heves Megyei Munkaügyi Központtól kell igényelni a pénzt, és az
önkormányzatnak ehhez a 30 %-át kell hozzátenni. A közcélúban van egy fő konyhai kisegítő,
a szeméttelepőr, ezen kívül a többieket időszakosan alkalmazzuk. Amennyiben félévig
elköltjük a pénz több, mint 50 %-át, akkor igényelhetünk többletköltségeket, amit vagy
megkapunk, vagy nem. Ha nem költjük el ezt az összeget, akkor zárolják a még hátralévő
összeget, és az akkor elveszik.
Dorkó Ottóné képviselő: Hány közcélú dolgozik a bányatelepen?
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg egy fő. A hulladékkezelésnél már korábbi üléseken
is beszéltünk róla, hogy milyen módon és hogyan szállítjuk el a szemetet. Van egy
pénzügyileg kivitelezhető megoldás. Sulyok Zsolt helyi lakosunknak van egy traktorja,
amivel szemétszállítást végezhet. Ez a traktor a saját tulajdonában van, a fenntartási költséget
kellene az önkormányzatnak fizetni. Egy bérleti megállapodást lehetne vele kötni, a gép
használatáért 60.000 Ft/hó összeget kér. Ezért 12 hónapon keresztül vállalja a lomtalanítást, és
mindenféle szemétszállítást, ami az önkormányzatnál előfordul. Ezért tulajdonképpen az
önkormányzat bérli az ő gépét.
Dorkó Ottóné képviselő: A fenntartás pontosan mit jelent ebben az esetben?
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Tóth Andrásné polgármester: Az jelenti, hogyha valami elromlik a gépben, akkor azt ő
fizeti. Neki az a feladata, hogy a munkagépet üzemkész állapotban biztosítsa az
önkormányzat részére.
Surányi László képviselő: Ezt mikor végzi el? Munkaidőben?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ezt munkaidőben végzi, illetve akkor, amikor munka,
feladat van.
Surányi László képviselő: Nyáron nagyon sok munkája lesz, ezt hogy fogja bírni? Az ár,
amit kér érte, az jó, elfogadható.
Tóth Andrásné polgármester: Ebben nagyon hamar dönteni kell, mert itt a tavasz, a jó idő, a
települést pedig tisztítani kell, a közcélúakat is kezdjük felvenni.
Gál István képviselő: Én annak a híve vagyok, hogy amikor konkrétan van valami feladat,
akkor az legyen kifizetve. A szemét túratásáért is 700.000 Ft-ot fizetünk, és ez is annyiba fog
kerülni. Nem biztos, hogy minden héten lesz feladata, azért miért fizessünk, ha nem csinál
semmit. Csak a fuvarokért fizessünk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A szeméttelep túrását is eltudná végezni?
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg még nem. Beruházna olyan gépbe is, ha tudná, hogy
ez a szeméttelep meddig fog működni. Jelenleg ugyanis 2007. október 31-ig van működési
engedélye a szeméttelepnek. Onnantól ez a szeméttelep valószínűleg nem fog működni.
Nyilván egy ideig még le lesz oda rakva a szemét, amit majd túrni kell, de nem tudjuk, hogy
meddig, és így nem biztos, hogy megtérül neki a beruházás.
Punka Sándor képviselő: Meg kellene neki szabni, hogy egy fordulót mennyiért visz el.
Grósz Ilona alpolgármester: Ő nem vállalkozó, nem tud számlát adni a fuvarokról.
Punka Sándor képviselő: Úgyis tudnánk vele szerződést kötni, hogy egy hónapban hány
fordulót vitt el.
Surányi László képviselő: Akkor szezonálisan kellene alkalmazni, nem egész évben. Főleg
nyáron van a sok szemét.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt nem lehet megcsinálni, hogy egy fél évre kötünk vele
szerződést, aztán majd meglátjuk, hogy hogy működik.
Surányi László képviselő: Most megkötjük vele a szerződést 6 hónapra, abba beleesik a nyár
és az ősz, utána pedig fuvarokra szerződünk vele.
Józsa Sándor képviselő: Sokakban felmerül a kétely, hogy sok a 60.000 Ft, vagy nem. Meg
kell várni pár hónapot, és akkor eldől, hogy megérdemelte vagy nem. Megéri nekünk, vagy
nem. Kiderül, hogy jól döntöttünk vagy nem. A szemetet el kell szállítani, ez biztos. Kössünk
vele havonta szerződést.
Kerekes József képviselő: Javaslom, hogy 6 hónapra kössük meg vele a szerződést. Biztos
lesz másfajta munka is, amiben majd szükség lesz a szolgálataira.
Dorkó Ottóné képviselő: Meg kell próbálni egy pár hónapra megkötni a szerződést, hogy
megéri-e ez nekünk vagy sem. Meg kell azt is nézni, hogy munkaidőben mennyire működik
ez. Erre nagyon jó lesz az a pár hónap.
Punka Sándor képviselő: A tankoláshoz a fogyasztást is tudnunk kellene, mert a
munkagépek fogyasztanak rendesen.
Tóth Andrásné polgármester: Meg van szabva minden gépjárműnek, teherautónak,
munkagépnek az, hogy mennyi az üzemanyagnormája.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy 3 hónapra kössük meg a szerződést.
Ficzere Gábor képviselő: Én javaslom, hogy bízzuk meg a munkával Sulyok Zsoltot, mert
már bizonyította a munkájával, hogy megbízható. Majd ha kiderül, hogy nem végzi jól a
munkáját, akkor vegyük el tőle a megbízást, addig viszont javaslom, hogy kössük meg vele a
szerződést egy évre. Az önkormányzatnál dolgozik, és van rálátása az önkormányzati
munkára.
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Tóth Andrásné polgármester: Szerintem a legjobb megoldás az lenne, hogy ha az
önkormányzat venne magának egy saját gépet. Ez az ő gépe, ezt ő a rendelkezésünkre
bocsátja. Ha az önkormányzat gépével dolgozna valaki, nem biztos, hogy becsületesen
vigyázna rá. A saját gépére pedig biztos vigyázni fog. A Zsuk-ot is idehozta, amikor szükség
volt rá, pedig az is az övé volt.
Surányi László képviselő: A szemétszállítás minél gazdaságosabb megoldását kell most
eldöntenünk. Ez a 60.000 Ft nem rossz ajánlat, de egyetértek azokkal a képviselő társaimmal,
akik azt javasolták, hogy ki kell próbálni, hogy fog működni. 6 hónapra kell szerződést kötni,
akkor éri meg, mert akkor van a szezon. A téli szezont meg majd meglátjuk, akkor majd új
szerződést kötünk.
Tóth Andrásné polgármester: Ezért volt az ajánlatban a havonkénti fizetési lehetőség. Ez
egy kétoldalú szerződés, lehet, hogy ő fogja azt mondani, hogy ez neki nem megfelelő.
Kerekes József képviselő: Javaslom a 3 hónapot, a 6 hónapot és az 1 évet szavazásra
felterjeszteni, majd mindenki eldönti, hogy melyiket tartja a legjobbnak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szerintem a képviselő-testületnek csak a mértéket
kellene megszavaznia, hogy elfogadható-e a 60.000 Ft/hó ár, és a többit a polgármester
asszonyra kellene bízni, mert lehet, hogy 1 hónap után nincs rá szükség.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a 60.000 Ft/hó nettó összegű megbízási díj
fizetéssel a szemétszállításhoz kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal, nettó 60 ezer Ft/hó megbízási díj elfogadásával az alábbi határozatot hozza.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szerződést 3 hónapra kössük meg
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 nem és 2 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szerződést 6 hónapra kössük meg
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 3 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szerződést 1 évre kössük meg
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem és 3 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor úgy látom a szavazás alapján, hogy nem született
döntés.
Grósz Ilona alpolgármester: Most csak az időn vitatkozunk. Próbáljuk már meg, hogy 3
hónapra kötünk vele szerződést. Mi sem leszünk vele elkötelezve 6 hónapra, meg ő sem.
Szerintem ez kompromisszumos megoldás lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a szerződést 3 hónapra kössük meg
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal, 3 hónap megbízás elfogadásával az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 9/2007. (II. 27.) határozata
Megbízási szerződés szemétszállításról
Egercsehi Önkormányzat megbízási szerződést köt a község közterületeiről
összegyűjtött szemét elszállításra. A megbízási szerződés időtartama 3
hónap, a megbízási díj havonta nettó 60 ezer Ft. Megbízott Sulyok Zsolt
3341 Egercsehi, Csákány u. 3.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja
alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A temetőfenntartásnál Surányi László képviselő úr 300.000
Ft-ot javasolt elfogadni. Aki egyetért azzal, hogy a ravatalozó, a WC és a temető út
felújítására 300.000 Ft legyen a költségvetésben betervezve kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal
egyetért a javaslattal.
Tóth Andrásné polgármester: A háziorvosi ellátással kapcsolatban van a képviselőtestületnek valamilyen észrevétele, kérdése?
Punka Sándor képviselő: Az a kérdés, hogy szükség van-e a 2 háziorvosi rendelőre?
Tóth Andrásné polgármester: Szerintem szükség van rá, de a képviselő-testület tehet más
javaslatot is. Mert már szépen felújítottuk a faluban az orvosi rendelőt, a következő felújítás a
bányatelepi orvosi rendelő felújítása és akadály mentesítése lesz. Ha ezt a pályázatot
megnyerjük, akkor valószínűleg be kell zárni az orvosi rendelőt a bányatelepen, amíg tart a
felújítás. Arra számítani kell, hogy amíg a munkálatok folynak, addig ott nem lesz rendelés. A
döntés meghozatalakor ezt is figyelembe kell venni. Volt már olyan eset, amikor csak a
faluban volt rendelés.
Dorkó Ottóné képviselő: Azt lehet tudni, hogy hány fő jár oda rendelésre? Ha ide járnának a
rendelésre, akkor egyből a gyógyszert is ki tudnák váltani. Egyetlen önkormányzat sem
engedheti azt meg magának, hogy mindenből kettő intézményt tart fenn, mindenhol
összevonások vannak. A mi önkormányzatunk is pénzszűkében van.
Gál István képviselő: A faluban az orvosi rendelőnek 300.000 Ft az éves költségvetése.
Amíg van ott rendelés, addig ne tegyünk rá lakatot.
Dorkó Ottóné képviselő: Alkalmazott is van ott foglalkoztatva, hogy takarítson.
Tóth Andrásné polgármester: Nem csak ott takarít, hanem minden intézményben a faluban.
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy konkrét javaslatokat tegyenek arról, hogy mi legyen a falu
intézményeivel.
Ficzere Gábor képviselő: Én azt javasolom, hogy minden maradjon a régiben.
Surányi László képviselő: Ez nem csak az orvosi rendelőről szól, hanem komplexen a
faluban lévő összes intézményről, a kultúrházról, a könyvtárról és az orvosi rendelőről. Egy
1.600 lakosú településnek ez luxus. Én sok emberrel beszéltem, ők nem javasolják. Az orvosi
rendelő, az egy más dolog, nem kell szétrombolni, nem kell tönkretenni. Ha tényleg ilyen
gondok vannak, hogy a felújításkor nem tud a doktor úr hol rendelni, akkor fel lehet használni

49
a falusi orvosi rendelőt. Csak a faluban lévő intézmények költségvonzata sok egy ilyen kis
településnek. Itt nem személyekről, egyénekről van szó. Itt arról van szó, hogy ami nem
gazdaságos egy településnek, azt próbáljuk valahogy megoldani.
Kerekes József képviselő: Amikor a faluban voltunk a bejáráson, bementem a kocsmába is,
ott rögtön megszólítottak az emberek, hogy tényleg el akarunk mindent vinni a faluból? Én
megmondom most a testületnek, hogy én nem akarok onnan semmit elvinni. Az ottani
intézmények fenntartása, főleg, hogy mindenből kettő van, tényleg sok, el kell azon
gondolkodni, hogy fenn tudjuk tartani, vagy sem. Ha nem, akkor is tenni kell valamit.
Surányi László képviselő: Az épületeket elherdálni nem szabad, abban kell gondolkodni,
hogyan lehetne hasznosítani. El kell dönteni, hogy mi legyen. Ha én is a faluban laknék, akkor
én is harcolnék érte. Tiszteljük az ott élő lakosokat, az időseket, de a bányatelepen is vannak
lakosok, akik várnak tőlünk valamit. Itt egy településről van szó, abban kell nekünk
gondolkodni, ez egészben.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt a bányatelepen a takarítónő takarítja az orvosi rendelőt, a
fogorvosi rendelőt, a védőnői szolgálat tanácsadóját, és a várót. Mindezt 4 órában. Szóvá
tették már többen, hogy a faluban pedig a takarítónő munkaideje 8 óra.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de a takarításon kívül sok minden mást is csinál. Ha kell
virágot ültet a közhasznúakkal, gondozza a temetőgondnokkal azt a falurészt. Talán azért néz
ki jobban a falu, mint a bányatelep. Ebben az ottani lakosok is támogatják őket.
Surányi László képviselő: Itt is lakosok vannak, itt is meg kell próbálni valamit csinálni.
Dorkó Ottóné képviselő: A bányatelepi orvosi rendelő takarítását nem lehet 4 órában ellátni.
Tóth Andrásné polgármester: Ha nem lehet, akkor javaslatot kellett volna rá tenni, és
biztos, hogy a képviselő-testület foglalkozott volna a dologgal. A 4 órát is a képviselő-testület
szavazta meg. Minden évben benne volt eddig a költségvetésben. Régen 6 órában látta el a
feladatát, meg lett szavazva, hogy azt le kell venni 4 órára. Következetesebben kellene a
testületnek döntenie.
Gál István képviselő: Javaslom, hogy ezt döntsük el. Ha az orvos bejár hetente rendelni,
akkor ne zárjuk be az orvosi rendelőt, mert sok ott az idős ember.
Kerekes József képviselő: Senki nem mondta, hogy be kell zárni. Szépen felújítottuk, miért
kellene bezárni?
Tóth Andrásné polgármester: Dr. Pekár-Szilágyi Csaba háziorvos felújításokat végzett az
orvosi rendelőn, amiről benyújtotta az összes számlát. Itt vannak a számla fénymásolatai. Én
nem javaslom a kifizetését, mert akkor később is olyan összeget varrhat a nyakunkba, amilyet
akar. A levett villanyórát sem találjuk azóta sem, nem tudjuk milyen számla fog majd jönni
róla. Szerintem elég támogatást adunk neki. Olyan korszerű rendelőbe jött, amilyen a
környéken sincs. Mi azt adtuk oda neki, amit tudtunk, 4,5 millió Ft-ért felszerelt rendelőt.
Most 50.000 Ft-tal kap kevesebbet, ezért nyújtotta be ezeket a számlákat. Egész évben
500.000 Ft-ot kell neki befizetni az önkormányzathoz.
Grósz Ilona alpolgármester: Úgy szereltette le a villanyórát, hogy az ÉMÁSZ-nak nem
jelentette be?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az ÉMÁSZ nem tud róla, és nem is találják a leszerelt
villanyórát. Most az új órán már rengeteg fogyasztás van, ezt akkor láttam, amikor ott voltunk
a bejáráson. Erről még nem jött számla, nem tudom, hogy mikor jön, és mennyi lesz az összeg
rajta.
Grósz Ilona alpolgármester: A számla alapján villanyszerelési munkára is rengeteget
számlázott ki. A két helyiségben mi került ennyibe? Ez az összeg rengeteg. Az építőipari
munkák számlája is rengeteg.
Józsa Sándor képviselő: Amikor idejött bennem is voltak kételyek, aztán mégis támogattam,
de úgy érzem ez már sok egy kicsit. Ide neki dolgozni kell jönni. Ez nem egy befektető cég,
hanem háziorvosi rendelő. Amikor idejött, megnézte a rendelőt, azt mondta, hogy minden
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nagyon jó. Akkor miről beszélünk most? Szerintem számon kell kérni tőle ezeket, amiket
most leszámlázott. Ezt nem kérte tőle senki. Lehet, hogy el fog menni, de lépni kell
valamerre. Az épület lehet, hogy nem ér annyit, mint pl. a leszámlázott villanyszerelési
munka. Én nem hiszem el, hogy ő ide ennyit befektetett. Ez kizárt dolog. A szerződés alapján
számon kell kérni, hogy amire ő kötelezettséget vállalt, azt fizesse is ki. Ezeket a számlákat
pedig ne fizessük ki.
Tóth Andrásné polgármester: Úgy tudom, hogy a vállalkozó mindent le tud írni, amiről
számlája van, míg az önkormányzat semmit sem tud elszámolni. Ezt a működéshez
beruházásként le tudja írni.
Grósz Ilona alpolgármester: A híradástechnikai program háromnegyed részben mozgatható.
Egyszerűen megfogja, bepakolja és elviszi. Én sem hiszem el, hogy a villanyszerelési munka
ennyibe került. A jóindulatunkat mutatja a röntgen gép is, amikor szétszedte, mi azt mondtuk,
hogy leselejtezzük. Ha ezért megbüntetik, az több százezer Ft-ba került volna neki. Az épület
állapotát lehet, hogy javította ezzel, de mi ezt nem kértük tőle.
Tóth Andrásné polgármester: A szerződésben foglaltakhoz ragaszkodunk, kérjük azoknak a
betartását, és a költségek eszerinti fizetését.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha nem tartja be a szerződésében foglaltakat a
háziorvos, szerződésszegést követ el, ha nem fizeti a költségeket, akkor bírósági úton is be
lehet tőle azt hajtani.
Tóth Andrásné polgármester: Azzal ő szerződést szegett, hogy nem hajlandó fizetni a
működési költségeket.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi lenne, ha azt elfogadnánk neki, amit eddig nem
fizetett be, és ezeket a számlákat nem fizetnénk ki neki.
Tóth Andrásné polgármester: Szerintem már elég engedményt kapott az egész tavalyi
évben.
Józsa Sándor képviselő: Nem szabad neki engedni, mert akkor ezt tovább folytatja, és
legközelebb is próbálkozik.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor fel kell szólítanunk, hogy a szerződésben foglaltakat
tartsa be.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az iskola egészségügyi támogatást rajtunk keresztül
kapja, ezt a MEP utalja.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez milyen összeg?
Tóth Andrásné polgármester: 9.800 Ft. Mivel ennyit beruházott ide, nem hiszem, hogy el
akar innen menni. Tulajdonképpen a bizonytalanra ruházott be, mert nem tudta, hogy
kifizetjük-e neki. Most felszólítjuk a szerződés szerinti fizetésre az orvost, az önkormányzat
nem tudja tőle átvállalni a beruházási költségeit, és majd meglátjuk a továbbiakat.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.
Dorkó Ottóné képviselő: A művelődési háznál 4 órában van foglalkoztatva a takarítónő, a
faluban pedig 8 órában. Nem lehetne a két intézményt egy fővel megoldani?
Tóth Andrásné polgármester: Innen a bányatelepről nem tudna mivel a faluba bejárni. A
művelődési házban sok a feladat, rendezvények, vásárok vannak rendszeresen.
Dorkó Ottóné képviselő: A faluban elég lenne a takarítónőnek 4 órás munkaidő.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A munkáltatói jogkört a polgármester asszony
gyakorolja a takarítónők felett. Nem értem, hogy az ő véleményét miért nem hallgatja meg a
képviselő-testület. Ha valami jól működik, akkor abba miért kell belenyúlni? Abba kell
beavatkozni, ami nem működik jól, de ami már kialakult, nincs vele semmi probléma, ahhoz
miért kell hozzányúlni?
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Dorkó Ottóné képviselő: Megnéztük azokat az intézményeket, és megnéztük azt is, hogy ott
milyen munkák vannak. A faluban egyszer van egy héten orvosi rendelés, a kultúrház
egyáltalán nincs kihasználva.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület is kereshetne olyan feladatokat, amivel
ki lehetne használni a kultúrházat. A faluban is lehetnének rendezvények, mert ez is a
közösségi feladatellátás működtetéséhez tartozna. Gondolkodni kell, hogy mi legyen a
kultúrházban, hogy az hasznos legyen az önkormányzatnak.
Surányi László képviselő: Az egyes részeit ki kell adni hasznosításra.
Ficzere Gábor képviselő: Ezzel semmi probléma nincs, én mindig a nagyteremről beszéltem.
Kell egy olyan helyiség, ahová bizonyos rendezvényeken össze lehet jönni.
Grósz Ilona alpolgármester: Igaza van a jegyző asszonynak abban, hogy mint a munkáltató
a polgármester asszony tudja igazából megítélni, hogy mennyi munka van ott. Mi nem tudjuk
ezt reálisan felmérni. Nyáron biztos, hogy nagyon sok munka van. Valóban nagyon szépen
meg van csinálva a falu közepétől kezdve minden.
Gál István képviselő: Egecsehi falu kultúrházával kapcsolatban kérdezném, hogy azt a
helyiséget, ami a könyvtár mögött van, nem lehetne lakásnak megcsinálni?
Ficzere Gábor képviselő: Az valamikor párthelyiség volt, ott soha nem lakott senki. Amikor
a párt onnan kiköltözött, azóta üresen áll. Ha van lagzi, akkor ott főznek, jelenleg a tájház
dolgai vannak benne.
Tóth Andrásné polgármester: Oda nincs bevezetve a víz, és WC sincs.
Ficzere Gábor képviselő: Mindent meglehet csinálni, azt is meglehetne csinálni, hogy ott
egy szolgálati lakást alakítsunk ki.
Gál István képviselő: Az Egercsehi művelődési házban a takarítónő 4 órában van. Itt nagyon
sok munka van. Itt próbál az asszonykórus, vásárok vannak, több rendezvény is van.
Javaslom, hogy a művelődési házban dolgozó takarítónő munkaidejét 6 órára emeljük fel.
Ficzere Gábor képviselő: Ezt a javaslatot én is támogatom.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy a faluban és a bányatelepen is 6 órás legyen a
munkakör.
Kerekes József képviselő: Javaslom a 6 órás munkaviszonyt a faluban és a bányatelepen.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez a költségvetésben nem változtat semmit, mert a 8
órásból levett bért odaadjuk a 4 órás béréhez.
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetésben lehet, hogy nem változtat, de annyiban változtat,
hogy aki 4 órában nem tudja elvégezni a munkáját, az 6 órában el tudja látni a feladatát.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a faluban a 8 órás foglakoztatási időt
6 órásra csökkentsük kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 3 tartózkodás
szavazattal elveti a javaslatot.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a művelődési házban lévő 1 fő
takarítónő munkaidejét 4 óráról 6 órára emeljük kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 10/2007. (II. 27.) határozata
Hat órás takarító alkalmazásáról
Egercsehi Önkormányzat a falusi kultúrházban 4 órás helyett 6 órás takarítót
alkalmaz, 2007. március 1-jétől.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Klavácsné Fekete Irén
3341 Egercsehi, Ady E. u. 6. sz. alatti lakos közalkalmazott kinevezés
módosítását írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom megszavaztatni azt is, hogy a faluban 4 órás legyen a
munkakör, ne 6 órás.
Tóth Andrásné polgármester: 4 órás munkakör esetén meg kell kérdezni a munkavállalót,
hogy vállalja-e a munkaidő csökkentést, mert ha nem vállalja, akkor neki a végkielégítést is ki
kell fizetni. Aki egyetért azzal, hogy a 8 órás munkaidejű takarítót április 1-től 4 órában
foglalkoztassuk kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 nem és 4 tartózkodás szavazattal
elveti a javaslatot.
Gál István képviselő: A betervezett 2 millió Ft a gázszámlára a művelődési házban nagyon
sok. Ebből el kellene venni valamennyit, és abból tudnánk korszerűsíteni a rendszert. Most
nagyon enyhe tél volt, most nem volt annyi fogyasztás.
Kerekes József képviselő: A kultúrházon először a tetőt kellene megcsinálni.
Gál István képviselő: Én úgy gondoltam, hogy a 2 millió Ft-on belül korszerűsítünk, nem
ezen felül. A tető megcsinálása lehet, hogy sokkal többe kerülne, ezt viszont ki tudnánk belőle
gazdálkodni.
Ficzere Gábor képviselő: Ezt három éve fontolgatjuk. Én már akkor is megmondtam, hogy a
spórolás legjobb módja, ha elzárjuk a radiátorokat, és csak eggyel fűtjük a helyiséget. A
gázkazánnál ezt meg lehet csinálni.
Dorkó Ottóné képviselő: A szolgálati lakás is ott van, ott nem lehet elzárni a fűtést.
Ficzere Gábor képviselő: Csak ott kell levenni a fűtést, ahol nincs semmi. A nagyterem viszi
el a fűtés javát, oda kell a sok energia. Ott elég lenne egy radiátort nyitva hagyni, hogy
temperáljon a hőmérséklet.
Grósz Ilona alpolgármester: Lehet, hogy én nem jól emlékezem, de arról volt szó, hogy le
kell választani, szét kell választani a rendszert, akkor el lehet zárni.
Gál István képviselő: Ez azért merült fel a képviselő-testületben, mert ha most elzárják a
gázt, akkor sem a könyvtárban, sem a szolgálati lakásban nincs fűtés. Ezért kell szétválasztani
a két ágat.
Tóth Andrásné polgármester: Én már sokszor elmondtam, hogy termosztátok lettek
felszerelve a radiátorokra. Minden másodikon van, így, amelyiken nincs, azok el lettek zárva.
A hőfokszabályozó át lett helyezve egy kisebb helyiségbe, így sokkal hamarabb bekapcsol,
mert kisebb helyiséget figyel. Mostanra normálisan beállt a fűtés. Ez csak egy betervezett
összeg a költségvetésben. Lesz áremelés is, nem tudjuk, hogy a közületeknek mennyit fognak
emelni a szolgáltatók. Havonta kapunk az államtól pénzt, lehet, hogy ezt kell belőle kifizetni,
lehet, hogy mást. Ez egy tervezet, tavaly sem kellett ennyit fizetni.
Gál István képviselő: Az iskola és az óvoda fűtése összesen nincs annyi, mint a művelődési
házé.
Tóth Andrásné polgármester: Annyit tudok tenni, hogy felméretjük, és kiszámoltatjuk,
hogy hogyan lehetne gazdaságosan megoldani.
Dorkó Ottóné képviselő: Értesíteni kell a lakosságot a fonyódligeti üdülési lehetőségről,
mert tavaly is többen szerettek volna menni, de már az összes hely előre le volt foglalva.
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Gál István képviselő: Az üdülő üzemeltetésén lehetne gondolkodni, mert ha nincs
kihasználva, akkor is romlik az állapota. Jó lenne, hogy ha a gyerekek is le tudnának oda jutni
valamilyen formában. Az az oka annak, hogy nem mennek oda gyerekek, mert az üdülő nincs
olyan állapotban.
Tóth Andrásné polgármester: Én azt mondom, hogy a személyi feltételeknek nem felelünk
meg. Az ehhez kapcsolódó előírásokat nem tudjuk biztosítani.
Gál István képviselő: Mit kell ahhoz tenni, hogy megfeleljünk az előírásoknak, hogy oda
gyerekek is le tudjanak menni, mennyibe kerülne az nekünk?
Tóth Andrásné polgármester: Foglalkoztatni kellene egy gondnokot, aki élelmezésvezetői
végzettséggel rendelkezik, és egész nyáron lent tud dolgozni. Ha mi akarunk ott főzni, akkor
szakács is kell, mert anélkül gyermekétkeztetést nem engedélyez az ÁNTSZ, és még kellene
mellé 1-2 konyhalány is. Nyilván minimálbérért senki nem fog lemenni dolgozni, helyben
pedig nem fogunk senkit kapni, mert aki a Balatonon vendéglátásban dolgozik, az nagyon jól
megvan fizetve. Sajnos arra sincs igény, hogy 25 fős csoportokat üdültessenek, nagyobb
létszámra van kereslet, 35-40 fős csoportok mennének inkább nyaralni. Érdeklődni mindig
érdeklődnek. Csak akkor tudnak üdülni Egercsehi gyerekek is, ha a feltételeket több csoportra
meg tudnánk teremteni.
Gál István képviselő: Abban nem tudunk gondolkodni, hogy bérbe adjuk? Egyszer már ez
megtörtént, akkor nem jó kézbe került, ez nem jelenti azt, hogy legközelebb is így lesz. Csak
3 hónapról lenne szó, ha valaki kiveszi, az bevételt jelentene nekünk.
Tóth Andrásné polgármester: Vagy hosszú távon veszi ki valaki, vagy sehogy. Nem lehet
tudni, hogy kiveszik-e három hónapra. Amikor kiadtuk, utána a felújításra 2.700.000 Ft-ot
kellett költeni.
Grósz Ilona alpolgármester: Amikor gyerekcsoportok mennek le, nem lehet azt megoldani,
hogy valahol esznek, vagy mi hozatjuk az ételt?
Tóth Andrásné polgármester: Melegítőkonyha akkor is kell, gondnokot is kell
foglalkoztatni, élelmezésvezető is kell, mert az ételt ki kell osztani, és a HCCP előírásoknak
megfelelően az ételmintákat is el kell tenni. Kérek a képviselő-testületből arra jelentkezőket,
akik az üdülőbe csoportokat szerveznek. Legutóbb Liktorné Vargyas Marianna volt, aki
szervezett csoportokat, de már neki is nagyon nehezen ment a szervezés.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Sirokból kerestek meg 2-3 hete, hogy vinnének le
gyerekeket. Vannak még olyan igazgatók, akik tudják, hogy Egercsehinek van a Balaton
parton egy üdülője. Tényleg kell egy olyan személy, aki felvállalja, hogy szervezi az
üdültetést.
Tóth Andrásné polgármester: Olyan személyt is keresni kell, aki elvállalja, hogy oda
költözik, 2-3 hónapra. Ezt a személyt nagyon nehéz megtalálni. Aki ott lent dolgozik, annak
nem 8 órás a munkaideje, hanem egész napos. Gyermeküdültetés esetén egy háziorvossal is
szerződést kell kötni.
Gál István képviselő: Vannak üdüléssel foglalkozó társaságok, ezekkel kellene felvenni a
kapcsolatot.
Ficzere Gábor képviselő: Egy dologgal szembe kell nézni, a világ megváltozott. Valamikor
az Egercsehi üdülő a Balatonon egy jó minőségű üdülő volt. Azért nincsenek most gyerekek,
mert sokkal szebb, jobb, tágasabb üdülők vannak a Balatonon, amikkel mi nem tudjuk
felvenni a versenyt. Ha nullára ki tudjuk hozni az üdülő fenntartását, akkor menjenek le
nyaralni a családok.
Tóth Andrásné polgármester: Elég sok embernek megfelel, mert otthonos, közel van a
parthoz. Fel lehetne újítani, de egyelőre nincs rá pénzünk, hogy finanszírozzuk a 8-10 millió
Ft-os beruházást. Olyan személy kellene gondnoknak, aki ott tud lenni egész nyáron, és
felügyeli a nyaralót.
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Ficzere Gábor képviselő: Kiadni akkor sem kell. Ha már nem működik az, hogy családok
lemennek oda nyaralni, akkor amikor már ott áll üresen, akkor kell majd kiadni. A múlt
nyáron is sokan voltak ott nyaralni.
Gál István képviselő: Nekem nem az a problémám, hogy családok mennek le, hanem az,
hogy gyerekek nem mennek. Az nem igaz, hogy nincs rá kereslet, mert azért érdeklődnek.
Dorkó Ottóné képviselő: A családokat ki kell értesíteni. Tavaly az önkormányzati dolgozók
lefoglalták az egész üdülőt.
Tóth Andrásné polgármester: Olyan is volt, aki sokallta a 2.000 Ft/éjszakát, és az
idegenforgalmi adón is háborogtak.
Ficzere Gábor képviselő: Aki leakart menni az üdülőbe nyaralni, az le tudott menni.
Dorkó Ottóné képviselő: Tavaly amikor kértem, hogy mikor van üdülési lehetőség, már csak
augusztus 20. után volt szabad időpont.
Kerekes József képviselő: A lehetőséget meg kell keresni, hogy ott üdülni lehessen. Akinek
van rá igénye, annak biztosítani kell, akár Egercsehi lakos, akár nem. Dorkó Ottóné képviselő
azt nagyon jól mondta, hogy meg kell hirdetni a televízióban. Nem csak itt Egercsehiben,
hanem más településen is, a mikrotérségben is. Ki is lehetne adni, ha lenne olyan, akinek ki
lehet, de a múltkor is ami történt, az borzasztó. Gondnoki rendszerrel lehetne üzemeltetni, ha
valaki elvállalná.
Tóth Andrásné polgármester: Ebben az évben meg kell valakit bízni, hogy vállalja el a
szervezést a jövő évre, mert már évközben elkezdik szervezni a nyaralást. Rendesen meg kell
szervezni a csoportokat, ha valaki visszamondja az üdülést, akkor ne kapja vissza a pénzt,
amit befizetett, mert volt olyan, hogy visszamondták a csoportokat, és az üdülő ott állt üresen.
Kell egy felelős, aki ezt csinálja. Jövőre ez el tud indulni, az előírásokhoz a feltételeket pedig
idén megpróbáljuk megteremteni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Szerintem, ha egy kiajánlást teszünk, időben lépünk,
akkor az igazgatói körben meg tudjuk kérdezni, hogy ki tudna csoportot hozni.
Tóth Andrásné polgármester: Élelmezésvezetői végzettség kell a gondnoknak, ez a
legnagyobb probléma. Ezért mondtam, hogy ezt az évet az előkészítésre kell fordítani.
Dorkó Ottóné képviselő: Én kérném, hogy a képviselő-testület menjen le Fonyódligetre,
mert én is meg szeretném nézni, hogy milyen az épület.
Gál István képviselő: Tartsunk ott egy kihelyezett testületi ülést.
Tóth Andrásné polgármester: Egyelőre nem tudok időpontot mondani, hogy mikor tudunk
lemenni.
Gál István képviselő: A kisebbségi önkormányzat pénze az önkormányzaton keresztül jön?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mi kapjuk a pénzt, és áttesszük az ő számlájukra.
160.000 Ft-ot kapnak negyedévenként, az egy évben 640.000 Ft.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A múlt képviselő-testületi ülésen beszéltünk a napközi
üzemeltetéséről. Készítettem mára egy anyagot, kaptunk egy árajánlatot egy vállalkozótól, aki
vállalná, hogy kiszállítaná az ételt. A számítások alapján olyan következtetésre jutottam, hogy
ez nekünk nem nagyon éri meg, mert még több a hiány, mint ha önállóan működtetnénk a
konyhát. Egy fő alkalmazottat, illetve 2 fő 6 órás vagy 1 fő 8 órás dolgozót valamilyen
formában a melegítő konyhában alkalmazni kell. Ki kell hozni az ételt, szét kell adagolni,
mosogatni kell, tízórait, ebédet, uzsonnát kell készíteni, ezeket mind el kell valakinek végezni.
A dologi kiadásokkal kapcsolatosan csak tapogatózni tudtam, mert arról nincs adat, hogy ha
itt megvalósul a melegítő konyha, akkor mennyivel lenne kevesebb a rezsikiadás. Én ezt nem
tudom megítélni.
Surányi László képviselő: Nem sokkal lenne kevesebb a rezsiköltség.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Szerintem is így van. Arról nem is beszélve, hogy egy fő
közalkalmazotti dolgozót fel kellene menteni, akinek 60 nap a felmentési ideje, és a
munkában eltöltött idő alapján ez hosszabbodhat. 1-1 főnek kellene 1-1 hónapot pluszban
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kifizetni, mert a felmentési idő fele pluszban ledolgoztatható. Egy főnek kellene
végkielégítést fizetni. Az összes hiány a konyhán 5.000.000 Ft lenne, ami kevesebb, mint a
mostani 9.000.000 Ft. A legnagyobb baj, hogy a feltételek nem állnak a rendelkezésre ahhoz,
hogy változatosabban lehessen főzni. A képviselők is tudják, hogy évek óta nincs sütőnk.
Ennek következtében nem lehet elkészíteni ilyen jellegű ételeket.
Grósz Ilona alpolgármester: Mennyibe kerülne egy sütő?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Minimum 500.000 Ft-ba. Szoktak az iskolába katalógust
küldeni, amiből a taneszköz normához szoktunk rendelni, és abban a legolcsóbb sütő 500.000
Ft. Voltak a konyhán a bejáráskor többen is a képviselők közül, láthatták, hogy milyen
szegényes a berendezés. Ilyen feltételekkel nem lehet csodát várni tőlünk. Arról kellene
dönteni, hogy maradjon itt a konyha, vagy gondolkodjunk el más lehetőségben?
Surányi László képviselő: Ez az egy árajánlat van?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Jelenleg igen, tavaly már kértünk egy másik árajánlatot, a
Szent Lőrinc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolától, de az is ehhez hasonló
volt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én azt javaslom, hogy egyenlőre minden maradjon a
régiben. Jobbat nem tudunk, a gyerekeket étkeztetni kell.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az az igazság, hogy egyenlőre nincs jobb megoldás.
Amikor mindent összeállítottunk, én is meglepődtem, mert azt hittem, hogy nagyságrendekkel
több összeget tudunk megtakarítani, de ez most már nem úgy tűnik.
Tóth Andrásné polgármester: Aki szállít, az is kötve van az előírásokhoz. Az ÁNTSZ-el
egyeztettünk, és azt mondták, hogy meg van határozva, hogy mit szállíthatnak. Tojásos, rakott
stb. ételeket nem lehet szállítani, mert nagyon romlandó. Sütőt szerintem érdemesebb lenne
vásárolni, mert aki szállít az a szállítási díjba beleépíti a saját rezsiköltségét, hasznát is.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A nyersanyagnormára 60 %-os rezsiköltséggel dolgoznak.
Összesen 4 millió Ft-ot tudunk rajta megspórolni, de rizikós, mert nem tudjuk, hogy milyen
minőségű ételt fogunk kapni. Én kérdeztem már több igazgatótól - mert már elég sok helyen
megszűnt a konyha, általában mindenki hordatja az ételt valahonnan- hogy hogyan működik a
kihordás. Úgy oldják meg a kiszállítást, hogy amikor az ebédet hozzák, akkor elhozzák a
másnapi tízórait is.
Grósz Ilona alpolgármester: A folyadékokkal mi van? A gyermekétkeztetésben az is
szükséges, azt is meg kell csinálni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Egy fő konyhai kisegítő maradna, a másik közcélúként
lenne alkalmazva, ez most is így van. Az biztos, hogy ebben az évben nem, de a jövő évben
nem lenne rajta annyi mínusz. El kell dönteni, hogy a képviselő-testület mit szeretne
felvállalni. A gyermekvédelmi törvény alapján a gyerekeket etetni kell, a fenntartónak ezt
biztosítani kell. Az élelmiszerszámlák viszont nagyon megterhelik az iskola költségvetését.
Grósz Ilona alpolgármester: Bélapátfalva közelebb lenne, mint Eger, ott hogy működik a
gyermekétkeztetés?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Bélapátfalva felé még nem érdeklődtem.
Dorkó Ottóné képviselő: Az ide szállított ételnek milyen a minősége?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Érdeklődtem Egerben, két iskolaigazgatót kérdeztem meg,
a felsővárosi iskola igazgatóját, és a Lenkey Általános Iskola igazgatóját. A felsővárosi iskola
igazgatója azt mondta, hogy elfogadható a minőség és a mennyisége az ételnek. A cég, akik
szállítják az ételt Egerben több helyen főznek, és az étel minősége attól függ, hogy melyik
konyháról kapják az ételt. A felsővárosi iskolába a pásztorvölgyi iskolában főznek, az finom,
de a Lenkeybe vitt ételt máshol főzik, az nem jó. Szóval egy szállító cégen belül is ilyen
különbségek vannak. Még azt az ajánlatot tette a szállító cég képviselője, hogy egy Egercsehi
lakost felvesz sofőrnek, aki a szállítást megoldja.
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Tóth Andrásné polgármester: Én az ÁNTSZ-el beszéltem, hogy mit hallottak erről a cégről,
ők azt mondták, hogy nem javasolják a céget, mert ez egy budapesti központú vállalkozás, aki
most mindenkit megpróbál kiszorítani a piacról. Ha a diák időben megy, akkor még kap enni,
de ha késik, akkor már nem kap ételt. Nagyon szűk adagokat visznek ki, és nem tudnak rendes
adagokat adni. Sok a panasz ellenük már az ÁNTSZ-nél is. Nem javasolják, hogy szerződést
kössünk velük.
Józsa Sándor képviselő: Ha ez ugyan az a cég, amelyik a Lenkeybe viszi az ételt, akkor ez
tényleg nem jó.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, nekem is ezt mondták.
Ficzere Gábor képviselő: Az 500.000 Ft-os sütőben milyen mennyiségű étel fér el?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Rengeteg, több sorban férnek el benne a tepsik.
Ficzere Gábor képviselő: Miért nem veszünk több kisebb sütőt?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A gázsütőben nem fér el annyi mennyiség.
Ficzere Gábor képviselő: Most azon megy a vita, hogy azért kell a napközit bezárni, azért
nem jó a kaja, mert a sütő 500.000 Ft-ba kerül. Egy sütőn ne múljon már ilyen dolog.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Más felszerelés sincs, nemcsak sütő.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A viszonyokhoz képest jól főznek. A változatosság
miatt probléma a sütő hiánya.
Ficzere Gábor képviselő: Én nem javaslom, hogy szállítsuk az ételt.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ezt senki sem szeretné, de azzal is tisztában kell lenni,
hogy rengeteg az élelmiszer számla és azt a fenntartónak ki kell fizetni. Itt nem arról van szó,
hogy bárki rosszat akarna, csak a számlákat fizetni kell.
Grósz Ilona alpolgármester: Azért kell elgondolkodni ezen a variáción, mert az uniós
előírásokat olyan szinten kell teljesíteni, amire képtelenek leszünk.
Dorkó Ottóné képviselő: A mostani főzőkonyhát fel kellene újítani. Amilyen állapotban van,
az 35 millió Ft-ba is bele fog kerülni.
Ficzere Gábor képviselő: Azt nem tudjuk, hogy az előírások betartására mennyi pénz lesz.
Lehet, hogy a későbbiekben lesz pénz, és meg tudjuk csinálni.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Sajnos nem biztos, hogy később jobb lesz. 2007.
szeptember 1-től indul a teljesítménymutató alapján a csoportfinanszírozás. 2008-ra kb. 20
millió Ft-os lesz a hiány. Az igaz, hogy nem tudjuk, hogy a későbbiekben milyen
költségvetési törvényt fognak elfogadni, de az oktatási normatívákat már látjuk, és az 20
millió Ft-al lesz kevesebb, mint az idén.
Ficzere Gábor képviselő: A tavalyi költségvetési tárgyaláson is nagyon sok milliós hiányunk
volt.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Az a probléma, hogy ha hiány van, akkor a fenntartónak
kell azt pótolni, és az önkormányzat ezt nem bírja.
Kerekes József képviselő: Az önkormányzat pénzét az összes intézmény viszi el, ez a fő
probléma.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A további lehetőségek irányába még szétnézünk.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat bevételeinek és többletköltségeinek a
felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik,
illetve kiegészítő támogatásra lehet pályázatot benyújtani. A tervezett hiány a bevétel és a
kiadás között 7 millió Ft, ez lehet kevesebb is. Az elmúlt évben 10 millió Ft hitelt vettünk fel,
ebből 5 millió Ft-ot 2006. december 31-ig visszafizettünk, a másik 5 millió Ft-ra a
visszafizetési kötelezettséget 3 évre kaptuk. Jelenleg folyószámlahitel emelést vehet igénybe
az önkormányzat, amiről a költségvetés elfogadásakor dönteni kell, mert a Magyar
Államkincstárhoz egy likviditási tervet kell készíteni, hogy milyen módon kívánjuk a
forráshiányt fedezni. A működési célú kiadásainkat tudjuk ezzel segíteni. Aki Egercsehi
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község Önkormányzatának költségvetését 301.442.000 Ft bevétellel és 308.044.000 Ft
kiadással elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Egercsehi Önkormányzat 1/2007. (II. 27.) rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló rendeletet.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Tóth Andrásné polgármester: A folyószámlahitelt 5 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra kell
emelni. Aki egyetért azzal, hogy a folyószámlahitelt 10 millió Ft-ra megemeljük, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 11/2007. (II. 27.) határozata
Folyószámla hitelről
Egercsehi Önkormányzat 10.000.000 forint működési célú folyószámla-hitelt
igényel az Eger és Környéke Takarékszövetkezettől.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla-hitel
igénylése ügyében eljárjon, a folyószámla-hitel szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: Ki lett osztva a képviselő-testületnek a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és az Egercsehi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás. Ebben
kizárólag a jogszabályok által előírt együttműködési kötelezettség van leírva. Az
önkormányzat számlájára utalják a pénzt, ebből kell nekik működni. Költségvetést kell nekik
készíteni, tervezni kell nekik, hogy mit szeretnének csinálni. Ezt már elfogadtuk. A
gazdálkodásért az önkormányzat pénzügyi előadója és jegyzője a felelős, ezért velük szorosan
együtt kell működniük. A számviteli törvény alapján kell nekik is működniük.
Grósz Ilona alpolgármester: Az előző kisebbségi önkormányzatnak volt irodája. Nekik most
nem lesz?
Tóth Andrásné polgármester: Azt mondták, nem tartanak rá igényt. Az erre szánt pénzből is
mást finanszíroznának. Ha valamilyen adományt, csomagot kapnak, azt el tudják helyezni.
Aki egyet ért a települési és kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési
megállapodással, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Önkormányzat 12/2007. (II. 27.) határozata
Együttműködési megállapodás a cigány kisebbségi önkormányzattal
Egercsehi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a cigány
kisebbségi önkormányzattal.
A megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi Széchenyi úton lévő telket szeretné
megvásárolni egy fiatalember, és azért nyújtotta be az önkormányzathoz a kérelmét, mert ott
nincs kiépítve a közmű hálózat, és szeretné kérni, hogy ezeknek a kiépítéséhez járuljunk
hozzá, csináljuk meg. Én tájékoztattam, hogy nekünk erre jelenleg nincs anyagi lehetőségünk.
Ezt valamilyen módon neki kell megoldani.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.
Tóth Andrásné polgármester: Gáspár Pálné írt egy levelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Jogok Országgyűlési Biztosához, amelynek nyomán kaptunk egy levelet, hogy a roma
lakosságot hátrányosan kezelik az önkormányzatnál. A panasz tisztázása érdekében, az
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa vizsgálatot indított. Tájékoztatást kellett
nyújtanunk. Ezt a levelet azért ismertettem, hogy a képviselők tudjanak tájékoztatatást
nyújtani a lakosságnak a roma telepeken élők lakhatási integrációja című pályázatról. Orosz
Krisztián helyi lakos keresett meg azzal, hogy van egy zenekara és szeretnének a
kultúrházban próbálni a színpadon. A zenekar 4 tagból áll. Én támogatom a fiatalokat, de nem
tudom, hogy nem lesznek e esetleg többen is, akik már problémát fognak okozni. Szombati
napokon szeretnének próbálni.
Gál István képviselő: Van a kultúrháznak bérleti díja, pontosan meg van határozva, hogy
mennyiért lehet bérbe venni. Ingyen kérték?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ők nem tudnak ezért fizetni. Azért hoztam be a
képviselő-testületi ülésre ezt a kérelmet, hogy a képviselők döntsenek erről.
Kerekes József képviselő: Nem kell elzavarni a gyerekeket, ne zárkózzunk el a kérelem elől.
Vállalom azt, hogy figyelek rájuk, próbáljuk meg, engedjük meg nekik, hogy ott próbáljanak.
Tóth Andrásné polgármester: Rendben van, akkor a képviselő-testület támogatja őket
abban, hogy ott próbáljanak, és Kerekes József képviselő úr fogja őket ellenőrizni. Az ajtót
majd a takarítónő fogja nekik kinyitni.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyetért a
javaslattal.
Tóth Andrásné polgármester: . A Nőnap a faluban csütörtökön, a telepen pénteken lesz,
15.00 órai kezdettel mindkét helyen. A március 15-ét március 14-én ünnepeljük.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyetért a
javaslatokkal.
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Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.
Kmf.
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